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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

19' Reunião OrdInária

Aos vinte e um dias do mês de maio de mll
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e quarenta minutos, reuniu-se a Subcomissão dos
Municípios e Regiões, na Sala B-3, do Anexo 11,
da Câmara dos Deputados, em Brasília, DF, sob
a presidência do Senhor Constituinte LuizAlberto
Rodrigues. Ordem do Dia:- Votação do Antepro
jeto elaborado pelo Relator, Constituinte Aloysio
Chaves. Compareceram os Senhores Membros:.
Denisar Arneiro, Alexandre Puzyna, José Dutra,
Waldeck Ornélas, Nestor Duarte, Aloysio Chaves,
Lavoisier Maia, Sérgio Brito, Maurício Fruet, José
fernandes, Firmo de Castro, Vitor Buaiz, Mello
Reis,Eraldo Trindade, Benito Gama, Arnaldo Mar
tins, José Viana,Mauro Miranda e, ainda, o Senhor
Constituinte VivaldoBarbosa. Ata:Uda e aprovada

a Ata da reunião anterior. Iniciando os trabalhos,
o senhor Presidente informou ao Plenário que
havia recebido pedidos de destaque para votação
das Emendas de números: 42.7, 44.3, 48.6, 39.7,
53.2, pelo Constituinte Maurício Fruet, bem como
destaque na votação do art. 27, do Anteprojeto;
34.6, Constituinte Waldeck Omelas; 117.2, 111.3,
112.1, 116.4, 113.4, 107.5, 115.6, 108.3, 109.1,
110.5, bem como destaque na votação do art,
20, dos parágrafos 2 e 3 do ert, 21 e artigo 26,

Constituinte José Dutra; 135.1, Constituinte Fir
mo de Castro; 131.8, 133:4, Constituinte Alexan
dre Puzyna; 24.9, 26.5, Constituinte Arnaldo Mar
tins; 152.1, Constituinte Mauro Miranda; 24.9 e
84.2, Constituinte Vitor Buaiz; 67.2, 77.0, Consti
tuinte LuizAlberto Rodrigues; 103.2, 104.1, 105.9,
106.7, Constituinte VivaldoBarbosa. Submetidos
os pedidos de destaque a votação, foram os mes
mos aprovados. Na seqüência dos trabalhos, o
Senhor Presidente disse que, atendendo às nor-

mas regimentais, seria votado, primeiramente, o
Anteprojeto, ressalvados as emendas e os desta
ques concedidos. Posto em votação, foi o Ante
projeto aprovado por quatorze votos favoráveis
e uma abstenção. A seguir, o Senhor Presidente
submeteu à votação do Plenário os pedidos de
destaque, tendo sido aprovadas as Emendas de
nd;: 34.6, 44.3, 67.2, 84.2, 113.4, 116.4 e 39.7,
com declaração de voto do Constituinte Waldeck
ameias. O Constituinte José Dutra retirou o pedi
do de destaque da Emenda n9 111.3 e do § 3'
do art. 21. Foram prejudicados os pedidos de
destaque das emendas de nd; 112.1,24.9, 152.1,
109.1. As demais foram rejeitadas. A seguir, o
Senhor Presidente disse ter a Subcomissão levado
a bom termo seus trabalhos, graças à colaboração
e a dedicação dos Senhores Membros e ao apoio
da assessoria técnica; lembrou que deverá, ainda,
ser realizada uma reunião solene para entrega
do Anteprojeto à Comissão de Organização do
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Estado, devendo ser fixada posteriormente a data
da mesma. Usando da palavra o Senhor Consti
tuinte José Dutra registrou o empenho dos Mem
bros que aqui compareceram e trabalharam, não
podendo deixar de registrar a ausência dos de
mais que se omitiram na reunião mais importante,
a da votação do Anteprojeto, agradecendo, a se
guir, a atenção dos Senhores funcionários. O se
nhor Constituinte Denisar Ameiro agradeceu em
nome dos Prefeitos e Vereadores de todo o Brasil
o que se fez nesta Subcomissão a favor dos Muni
cípios. O senhor Relator, Constituinte AloysioCha
ves, disse que procurou servir a esta Subcomis
são, à Constituinte e ao País, da forma mais dedi
cada possível; agradeceu o apoio recebido e as
palavras de apreço que lhe foram dispensadas.
Agradecendo ainda a colaboração de todos, o
Senhor Presidente encerrou os trabalhos às vinte
e três horas e quarenta e cinco minutos. A reunião
foigravada e será publicada no Diário da Assem
bléia Nadonal Constituinte. E, para constar,
eu, Iná Fernandes Costa, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, Constituinte Luiz Alberto Ro
drigues.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Está aberta a reunião.

Solicito a Sra. Secretária que proceda à leitura
da Ata da reunião anterior.

(É lida e aprovada a Ata da reunião ante
rior.)

Conforme decisão da reunião de ontem da nos
sa Subcomissão de Municípios e Regiões, a ses
são de hoje foi convocada para uma discussão
preliminar do anteprojeto ou do parecer do Sr.
Relator sobre a matéria que diz respeito à Subco
missão de Municípios e Regiões.

Como ficou estabelecido, iniciaremos a votação
da matéria às 17h15min, instante até o qual o
Presidente receberá os pedidos de destaque enca
minhados na forma regimental. Alerto os Srs.
Constituintes, então, para a necessidade da pre
sença de V.Ex1' às 17h 15min.

Aqueles que quiserem apresentar destaques,
que o façam no formulário próprio, na forma regi
mental, até antes do inicio da votação.

A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
quer fazer uso da palavra.

Com a palavra o nobre Relator, Constituinte
Aloysio Chaves.

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes membros desta Subco
missão, conforme tive oportunidade de declarar
ontem, estamos cumprindo rigorosamente o ca
lendário fixadopelo Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Para elaborar a nova Constituição do Brasil,
a Constituinte aprovou uma lei, que estabeleceu
prazos e normas de procedimento, tanto para as
Subcomissões, como para as Comissões Temá
ticas e o própio Plenário. Rigorosamente dentro
destas normas, encerrado o prazo para a apresen
tação das emendas, concluí a elaboração do meu
parecer, tendo me socorrido do apoio técnico do
Prodasen, que é um órgão do Congresso Nacio
nal, admirável pela qualificação de seus técnicos,
pela capacidade de desenvolver trabalhos em re
gime de extrema urgência e os mais complexos
,Enfim, somente com o apoio dessa tecnologia

de ponta é que se pôde imprimir velocidade e,
sobretudo, dar muita flexibilidadeao trabalho, por
que o processo de informática permite que se
possa ir armazenando as idéias, as anotações,
as decisões no computador, ainda que não sejam
rigorosamente na ordem desejada, para depois
sistematizá-las. Realmente, isso é uma conquista
muito grande, que nos facilitou e nos preparou
o trabalho apresentado à Comissão - o primeiro,
dentro do prazo regimental.

O nosso prazo encerrou-se domingo à noite.
O Relator trabalhou durante todos esses dias no
primeiro anteprojeto e no segundo, inclusive sá
bado e domingo. Pessoalmente, estive domingo,
duas vezes nesta Comissão, não só pela manhã,
como à noite, e, às 20h30min, ainda recebi, do
funcionário de plantão, as emendas apresentadas.
Como o prazo corria até meia-noite, voltei no dia
seguinte, às 9h, recolhi todas as emendas apre
sentadas até a meia-noite. Tudo resultou num
considerável acerto, e pude, então, fazer a monta
gem definitivadeste trabalho, que foi apresentado
à Comissão, e sobre o qual já fizuma explanação
geral de linhas mestras, em nossa reunião de on
tem.

Ontem à tarde, a título informativo, recebi atra
vés da Secretaria, uma relação de emendas que
foram apresentadas fora do prazo. É evidente que
esses ilustres colegas poderão renovar esta maté
ria na Comissão Temática, na Comissão de Orga
nização dos Estados, como o Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte permite.

A notícia da dilação do prazo foi divulgada pela
imprensa e internamente, mas, na realidade, não
modifica absolutamente o nosso Regimento Inter
no, como o própio Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães,
declarou à imprensa e foi amplamentemente di
vulgado.AMesa da Assembléia não poderia modi
ficar o Regimento Interno, que foi aprovado por
todos os Constituintes. Teria imenso prazer em
examinar cada uma dessas emendas se me tives
sem chegado às mãos dentro do prazo, porque
talvez ajudasse, até, a enriquecer e a completar
este trabalho, como aconteceu em relação a todas
as demais.

Declarei, no meu parecer, que o Relator se des
pojou de qualquer idéia, tese, ou ponto de vista
pessoal. Procurei conduzir-me com toda isenção,
no exercício desta função para o qual fui honrado,
por designação do Presidente e dos meus ilustres
colegas. Procurei ouvir mais do que falar, para
tentar captar aquilo que pudesse ser a opinião
média, a tendência mais perceptível dentro desta
Comissão. Como as sugestões e, depois, as
emendas, foram algumas vezes díspares, até con
flitantes, o trabalho de procurar harmonizá-las nu
ma fórmula adequada não foi realmente fácil.
Creio, porém, que a qualidade técnica do trabalho
pode ser acolhida por esta Comissão e não com
promete o esforço que os meus ilustres compa
nheiros desenvolveram durante todo este período
para tentar auxiliar e colaborar com o Relator da
Comissão.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apenas como
referência poderia citar algumas dessas propostas
que foram apresentadas fora de prazo, não como
apreciação, mas como uma deferência aos no
bres colegas, para evidenciar que quase todas
estão direta ou indiretamente contempladas no
anteprojeto e encontraram oportunidade para

uma análise, em virtude de propostas idênticas,
semelhantes, ou que muito se aproximam das
que foram encaminhadas fora do prazo regimen
tal. Entre essas vinte e seis propostas que recebi
ontem à tarde, destaca-se, por exemplo, a do
Constituinte Walmor de Luca, que propõe, para
efeito de aposentadoria, seja contado em dobro,
ou acrescido a quaisquer outras contribuições de
correntes de atividades diversas, o tempo de servi
ço prestado pelos Vereadores que exercerem esse
mandato gratuitamente. Há uma proposta, rela
cionada entre as cento e sessenta e nove que
chegaram às minhas mãos, exatamente sobre es
se assunto, que foi analisada - e as razões do
Relator estão exaradas em quadro que acompa
nha o Relatório. Há, por exemplo, a emenda do
Constituinte Airton Sandoval, que propõe que os
Municípios criem a Guarda Municipal. A esse res
peito, também recebi sugestão.

Na segunda fase, recebi proposta inclusive do
ilustre Presidente. O entendimento do Relator é
de que não há necessidade de um provimento
constitucional, absolutamente, para que o Muni
cípio institua uma guarda municipal ou uma guar
da noturna, como alguns chegaram a sugerir. O
Município poderá, através da sua Câmara Muni
cipal, quando bem entender, instituir essa guarda.
Ainda recentemente, a Prefeitura Municipalde São
Paulo fez isso, sem qualquer obstáculo ou impedi
mento constitucional. Então, não se trata de maté
ria que mereça um tratamento constitucional. A
Emenda rr 172, do Constituinte Victor Fontana,
estabelece a eletividade do Prefeito, do Vice-Pre
feito e Vereadores mediante pleito direto e simul
tâneo, em todo o País, observando, quanto aos
dois primeiros, a maioria absoluta de votos, no
primeiro turno. Há matéria idêntica a essa apre
ciada pela Comissão, e uma dessas emendas foi
até acolhida, estabelecendo que é a maioria abso
luta. Há emenda do Constituinte Airton Sandoval,
dispondo sobre os números mínimo e máximo
de Vereadores. Também essa matéria já foi exami
nada no primeiro relatório, no segundo antepro
jeto e no parecer, com emendas também que
cuidaram deste assunto. Nesta mesma proposta,
o Constituinte Airton Sandoval propõe a institui
ção do voto distrital no Município - a rigor, o
voto distrital misto para os Municípios com mais
de 500 mil habitantes. O Relator entendeu, na
apreciação de matéria idêntica, objeto de emenda
apresentada tempestivamente, que essa matéria
extrapola da competência da nossa Comissão.
Ela deve ser fixada na Subcomissão criada para
dispor sobre o sistema eleitoral, organização do
processo e da legislação eleitoral. Não seria maté
ria pertinente, ou atribuição desta Subcomissão.

O Constituinte Vasco Alves fez proposta com
relação à autonomia municipal. Essa autonomia
já está plenamente assegurada em nosso antepro
jeto, inclusive porque, como é do conhecimento
da Comissão, demos um tratamento privilegiado
ao Município quando o alçamos à condição de
ente da Federação, ou seja, integramos o Muni
cípio à Federação. E como um consectário lógico,
definimos, de maneira clara e ampla, a autonomia
do Município. S. Ex'propõe que essa autonomia
se assegure pela eleição direta do Prefeito, do
Vice-Prefeito e dos juízes. Esta é que seria a novi
dade: Vereadores e juízes. Com relação aos Prefei
tos, Vice-Prefeitos e Vereadores, já está consig
nado nos dois anteprojetos. Com relação aos juí-
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zes, também não iríamos dispor sobre isso, por
que a matéria é pertinente à Subcomissão que
está tratando da Organização do Poder Judiciário.
Propõe a adoção de uma lei orgânica. Desde o
primeiro anteprojeto, que concluímos pela lei fun
damentai do Município, que é uma lei orgânica
para o Município. E o nome de lei fundamental
dá a idéia de uma lei mais ampla do que a orgâ
nica, algo que é, pela própria denominação, fun
darnental, quer dizer, essencial, a base da organi
zação do Município. Portanto, essa matéria está
plenamente atendida, e também a autonomia se
exerceria através da administração própria, o que
já está previsto nos dois anteprojetos.

O Constituinte Onofre Corrêa propos a criação
de uma Comissão do Povo, com a finalidade de
analisar contas, e também um Conselho do Povo,
que seria constituído de Vereadores da Câmara
Municipale pelos membros do Conselho de Cida
dãos. Enfim, três conselhos: Comissão do Povo,
Conselho do Povo e Conselho de Cidadãos. O
nosso anteprojeto, em segunda versão, preocu
pado com a participação da sociedade, dos seg
mentos mais expressivos da comunidade na vida
municipal, principalmente no controle e na desti
nação dos recursos públicos, optou, como os nos
sos eminentes companheiros sabem, pela suges
tão da criação de um Conselho de Ouvidores
- está no art. 21 do segundo anteprojeto. De
sorte que essas duas emendas do Constituinte
Onofre Corrêa, não da forma que S. Ex"sugere,
mas como sugerido pelo nosso parecer, já cons
tam do anteprojeto.

O Constituinte Vasco Alves, na sua emenda,
sugeria atribuição de competência ao Município
poder estabelecer prazos para parcelamento, lo
teamento e comercialização de terrenos, enfim,
o controle do solo e o ordenamento territorial
do solo urbano. A esse respeito, há proposta do
ilustrePresidente LuizAlbertoRodrigues, bem co
mo - estou-me lembrando, citando de memória
- do Constituinte Waldec Omelas. Acolhemos
algumas e inserimos normas a esse respeito no
próprio anteprojeto. O Constituinte Vasco Alves
também apresentava emenda estabelecendo que
os Municípios poderão, em função da existência
de interesses comuns, estabelecer consórcios in
termunicipais. Aliás,havia uma proposta do Cons
tituinte Luiz Alberto Rodrigues em relação a esse
associativismo municipal. O assunto foi objeto
de um painel muito bem realizado nesta Comis
são, em que o Estado de Minas Gerais foi repre
sentado por algumas entidades que têm dado
um grande impulso a essa idéia. Já acolhemos
essa sugestão, que está inserida, inclusive,na par
te preambular do anteprojeto, no artigo de discus
são geral.

O Constituinte Vasco Alves também sugere
uma parcela ponderável nos gastos com a educa
ção, entre outras contribuições que existem lá.
S. Ex" manda suprimir do art. 11 o item 11, que
dizrespeito à vinculado da verba-educação. Reve
lei à Subcomissão, quando fiz uma apreciação
geral do primeiro anteprojeto, que conservamos
essa norma, porque, em primeiro lugar, é uma
longa conquista, representada pela Emenda Cal
mon. A educação está na raizde todos os proble
mas brasileiros.É alguma coisa realmente funda
mentaI para o nosso processo de desenvolvimen
to, e não nos parecia prudente que, ao dar o
primeiro passo para a elaboração da futura Cons-

tituição do Brasil, nesta Subcomissão, eliminás
semos uma norma desta natureza. Não nos pare
ceu prudente nem conveniente. Não tenho simpa
tias por vinculações, mas há casos em que elas
devem surgir, como uma imposição quase natu
ral. Citeio exemplo do Projeto da Comissão cha
mada AfonsoArinos,que faz,inclusive,vinculação
de um percentual muito mais reduzido para a
saúde. Não avançamos nesse setor, apenas pre
servamos o que existe atualmente. Também pede
o Constituinte Vasco Alves para suprimir dos §§
1° e 2° do art. 18 - essa referência o foi ao
primeiro anteprojeto, pois o segundo resultou
dessas emendas no que diz respeito ao controle
da Câmara Municipal, ao controle extemo - a
expressão "estadual". Ora, entendemos que o
bre os Municípiosfar-se-á, necessariamente, atra
vés do Tribunal de Contas do Estado, ou, os casos
em que alcançarem uma população superior a
3 milhões de habitantes, via Conselho de Contas
do Município. Então, não há por que excluir a
expressão "estadual". Parece-me que está implí
cita na idéia a possibilidade de o Tribunal de Con
tas também fiscalizar os Municípios, mas não é
o que realmente se consigna no primeiro antepro
jeto, nem no segundo, nem é esta a tendência
observada dentro da Federação.

Do mesmo Constituinte, Vasco Alves, há uma
emenda no sentido de que o Município poderá
instituir Conselho de Contas Municipal, indepen
dente de população ou qualquer outro requisito.
Como alguns propuseram que só o teriam os
Municípios com mais de cinco milhões de habi
tantes, outros, um pouco menos, a Comissão fi
cou no meio termo: três milhões. Esta proposta
chega justamente ao primeiro patamar - qual
quer Município, em qualquer circunstância, pode
ter o seu Tribunal de Contas. Evidentemente, pe
las razões que constam dos pareceres emitidos
pelo Relator, se fôssemos analisar tempestiva
mente a emenda, não teríamos condições de aco
lhê-Ia.

Também do ilustre Constituinte Vasco Alves,
há uma sugestão no sentido de acrescentar ao
art. 18, da fiscalizaçãofinanceira, uma norma esta
belecendo que, no caso de omissão da Câmara,
o Tribunal de Contas do Estado ou o órgão esta
dual a que foratribuído essa competência, poderá
propor ações visando a proteger o interesse públi
co e a lisura da administração. Pareceu-me uma
norma muito vaga, muito ampla, de certa maneira
ambígua. E em face da redação já adotada no
anteprojeto, disciplinando essa matéria, esta
emenda também se fosse possível examiná-Ia,
não seria acolhida.

Do mesmo ilustre Constituinte Vasco Alves,
uma proposta de que os govemos estaduais e
municipais criarão conselhos comunitários, for
mados por representantes da sociedade civil. Ora,
a Subcomissão não pode dispor de normas sobre
a organização do Estado. Temos que nos ater
à organização municipal - então, dos govemos
estaduais, em seguida, se estender ao Município.
Maso critérioseria prevalente, tanto para o Estado
como para o Município. A comissão teria que
invadir atribuições da subcomissão dos Estados
para reger e dispor sobre a matéria, pela forma
proposta.

Ainda do ilustre Constituinte Vasco Alves,uma
alteração, que S. Ex"chegou a sugerir, no sentido
de que a intervenção no Município só poderá

ocorrer pela União, para assegurar a integridade
do território nacional e a observância dos princí
pios da Federação pelo Estado, para assegurar
o cumprimento de decisão judicial. Ora, todas
as nossas Constituições, de 34, de 46, e a própria
proposta da Comissão Afonso Arinos e outras,
feitas nesta Subcomissão, são unânimes no sen
tido da inclusão também da hipótese de interven
ção no caso de não - pagamento da dívida fun
dada, sem motivo de força maior justificado. Por
tanto, esta transferência para a CInião do poder
de intervir no Estado, parece-nos inconveniente,
porque esse direitojá foireservado à União, quan
do se tratar de Município inserido na estrutura,
na organização administrativa dos Territórios.

Do mesmo Constituinte Vasco Alves, proposta
para que se cuide dos bens dos Municípios,terre
nos de marinha, os acrescidos, situados em seus
territórios. Isto é uma matéria que vem discipli
nada na Subcomissão da União, ou na Subco
missão do Estado. Portanto, seria uma matéria
imprópria para ser tratada na Subcomissão dos
Municípiose das Regiões.

O ConstituinteVasco alves apresentou também
emenda para alterar o § 11 do art. 9°,nos seguintes
itens: 7 - promover desapropriações que forem
necessárias para a utilizaçãoe realização de plano
de reforma urbana, incluir a participação de orga
nizações populares no trabalho de execução do
plano de reforma urbana e definir o direito de
utilização do solo urbano. Essa matéria dá o uso
do solo urbano e o planejamento para a ocupação
territorial, conforme declarei anteriormente, citan
do até as emendas que foram com elas relacio
nadas, já apreciadas pelo Relator, e consta do
seu parecer, pela maneira comojulgou adequada,
no anteprojeto.

Donobre Constituinte Costa Ferreira, uma pro
posta no sentido da eletividade do Prefeito, do
Vice-Prefeito e dos Vereadores mediante pleito
direto e simultâneo, com mandato de cinco anos.
A novidade está neste acréscimo, porque essa
eletividade já está assegurada nos dois antepro
jetos. Não opinamos aqui pela flxação de mandato
para Prefeito,nem de mandato de Vereador.Acha
mos que esta é uma norma geral que tem que
ser obedecida dentro da Federação, de taI ma
neira que, fixado o prazo do mandato para Presi
dente da República, essa norma passa a vigorar
para as demais esferas de govemo na Federação,
isto é, para os Estados e para os Municípios.Não
devemos inverter o tratamento, começando pelo
Município para chegar ao Presidente da Repú
blica.

Do nobre Constituinte Nelton Friedrich, uma
proposta no sentido de que a União deverá divul
gar mensalmente no Diário Oficiai o total dos
tributos arrecadados nos Municípios e nos Esta
dos. Achamos que isso não é matéria constitu
cional. Se fôssemos examiná-Ia como emenda,
dentro do prazo, não a acataríamos, pois isto,
quando muito, seria matéria de leicomplementar,
mas não objeto de tratamento constitucional.

Domesmo ilustreConstituinte Nelton Friedrich,
uma proposta no sentido de incluir que o Brasil
é uma República Federativa, constituída sob o
regime federativo e da união indissolúveldos Es
tados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios. Incluiaqui o Território. Nós não men
cionamos os Territórios, como também não o
menciona o projeto Afonso Arinos.Na norma ge-
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ral, estávamos disciplinando os níveis de compe
tência: a da União, do Estado e a do Município,
para chegarmos exatamente à matéria que com
pete à esta Subcomissão especificamente exami
nar. Ademais, os Territórios são parte integrante
da UniãoFederal;o DistritoFederal não. O Distrito
Federal sempre teve uma caracterização própria.
Com a proclamação da nossa Independência, foi
destacada da antiga capitania do Rio de Janeiro
uma área, que se nominou de MunicípioNeutro:
para sede da monarquia. Com a proclamação
da República, passou-se a denominar DistritoFe
deral. Com a transferência da Capital para o Pla
nalto Central,foi transformado no Estado da Gua
nabara e, depois, fundido com o Estado do Rio
de Janeiro, a cujo seio voltou a área. E agora
mesmo, além da representação política, a eletivi
dade que está se cuidando para o DistritoFederal.
Essa é a razão por que desde o início a matéria
não foi colocada em nosso anteprojeto.

Também do ilustre Constituinte Nelton Frie
drich, uma proposta no sentido de que os conse
lhos comunitários de contas municipais funcio
narão no controle extemo. Aproposta, como está
consignada, pretende a criação de conselhos co
munitários de contas nos Municípios. Essa exten
são me parece, pelo menos no momento atual,
impossível de ser atendida, incompatível com a
realidade brasileira.

Damesmo ilustre Constituinte NeltonFriedrich,
emenda no sentido de que a competência da
União não excluía dos Municípios para legislar,
supletivamente, na defesa do seu peculiar inte
resse, sobre saúde, proteção, produção e consu
mo, tráfego de trânsito, organização, efetivainsti
tuição de guarda municipal. Ora, isso já está em
vários itens da proposta estabelecida. E, na reali
dade, essa parte de competência é excluída da
União, na competência do Estado, na compe
tência complementar ou residual e, conseqüente
mente, também na do Município.

Da nobre Constituinte Nelton Friedrich, tam
bém uma emenda no sentido de que os Municí
pios participarão de todos os impostos federais,
com atribuição de cotas que constituirão o Fundo
de Participação dos Municípios. Ora. a respeito
dessa parte tributária,a proposta foia mais ampla
possível com relação aos Municípios. Inclusive,
no substitutivo trazemos o Imposto sobre Vendas
de Combustíveis, combustíveis líquidos,gases na
turais etc. Tiramos a parte referente ao Imposto
de Renda, para que tenha um tratamento dentro
da sistemática geral. Mas na parte tributária da
competência da União e dos Estados estabele
ce-se quais os tributos que pertencem aos Esta
dos e também aos Municípios. Essa matéria já
tem normas, segundo li dos pareceres dos ante
projetos que foram apresentados na Subcomis
são de Tributos, participação e distribuição das
receitas, na Subcomissão dos Estados e na Sub
comissão que trata da organização da União.

Da nobre Constituinte Nelton Friedrich, pro
posta de emenda, que chegou a destempo, esta
belecendo que "o Município, como ente federa
tivo, expressamente..." Entendo a proposta de
emenda da seguinte maneira: nos termos regi
mentais, propõe-se o art. 5";"O Município, como
ente federativo, expressamente..." O texto consti
tucional deve consagrar um capítulo ao Município.
Mas creio que o nobre Constituinte talvez não
tenha voltado à leitura do nosso anteprojeto, por-

que nele, na parte introdutória, está consignado,
no art. 1",que o Municípioé um ente da Federa
ção, expressamente, e a sua competência foi mí
nudentemente exposta. Em seguida, ele propõe:
capacidade de auto-organização política,que está
no anteprojeto; autonomia financeira, também,
competência concorrente, que está no antepro
jeto e: "à União e aos Estados é vedado instituir
outras competências, além das concorrentes". É
a regra geral constitucional.

O nobre Constituinte IsraelPinheiroapresentou
proposta - e vejo com satisfação esta emenda,
embora lamentando que tenha chegado fora de
prazo.Aliásao que estou lembrado, a única emen
da do eminente Constituinte Israel Pinheiro Filho
que passou pelas minhas mãos, apresentada den
tro do prazo, fiquei impossibilitado de relatar, em
virtude de uma omissão insanável. S. Ex", preocu
pado em justificara emenda, esqueceu-se de con
signar a emenda propriamente dita.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
O assessor.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Não. Ha
via só justificação, mas a emenda justificada não
era mencionada. De sorte que, não obstante o
interesse do Relator, não pude apreciá-la, tanto
que está expressamente consignado no quadro
anexo que há uma omissão insanável. Mas nesta,
aqui o nobre Constituinte propõe acrescentar ao
art. 9", inciso lll, § 1",após a expressão "peculiar
interesse", a expressão "salvo quando houver de
legação do Estado". Não vejo inconveniência al
guma, embora me fuja um pouco o alcance deste
acréscimo. Se tivesse que examiná-Ia,na oportu
nidade não veria o alcance desta proposta.

Do nobre Constituinte Ruy Nedel: "acrescen
te-se a seguinte frase ao art. 8": "Legislatura se
guinte, devendo, no mínimo, ser 30% superior
a dos Vereadores." Isso em matéria de remune
ração de Prefeitos, porque não há justificação.
Mas percebo que é para alterar a remuneração
do Prefeito estabelecendo um diferencial de no
mínimo 30%, que me parece inconveniente, já
que deferimos isso à competência da Câmara
Municipal. Com relação às normas gerais da re
muneração dos Vereadores, há também uma lei
estadual.

Por fim, Sr. Presidente, o nobre Constituinte
ArnaldoFaria de Sá sugeriu que se acrescentasse
ao art. 7"do anteprojeto a seguinte redação: "M
7"- Nas Capitais, o número de Vereadores será
acrescido de um terço do número fixado pela
Assembléia Legislativa do respectivo Estado".
Nem o critério está preso à população, nem ao
eleitorado. Verbigratia, num Estado que tenha
noventa Deputados, a Câmara de Vereadores teria
que ter mais um terço, ou seja, cento e vinte
Vereadores, pelo que percebo. Acho que esse cri
tério discrepa de todo o entendimento sobre esta
matéria e de todas as propostas que foram tem
pestivamente apresentadas à Subcomissão e en
caminhadas ao Relator.

Essa apreciação que faço, Sr. Presidente, ex
abundantia, é em homenagem aos ilustres
Constituintes que honraram a Subcomissão e o
Relatorcom essas sugestões, sem dúvida alguma,
embora o tenham feito fora do prazo regimental.
Mas, repito, se tivesse que apreciá-Ias, o faria pela
maneira enunciada. E, como resulta desta sucinta
exposição, em nada se alteraria o anteprojeto.

Eram as considerações que desejava acrescentar,
em homenagem aos autores das emendas e para
informação e conhecimento da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Bem-apresentadas as considerações do Sr. Re
lator a respeito das emendas extemporâneas.

A Presidência indaga aos Srs. Constituintes se
pretendem utilizara palavra neste instante?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- O nobre ConstituinteJosé Dutracom a palavra.

O SR. CONSm:UlNTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, apesar de todo o cuidado que o emi
nente Relator teve no sentido de sintetizar as
emendas e comentá-Ias na sua inteireza, pare
ce-nos impossível captarmos ou guardarmos, a
um só tempo, todas as considerações feitas por
S. Ex" Em função disso, e tendo em vista que
o processo de votação se iniciará às 17 horas,
eu requeriria a V. Ex" que mandasse xerocopiar
essas emendas e fizesse chegar às nossas mãos
para que pudéssemos fazer uma avaliação mais
profunda, até o horário em que se iniciasse a
votação.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência faz um esclarecimento ao nobre
Constituinte José Dutra de que essas emendas
são extemporâneas e que o Sr. Relator apresen
tou-as ao Plenário da Subcomissão são apenas
para nosso conhecimento, fazendo comentários
a respeito das mesmas. Mas, elas não serão vota
das, não constam do relatório e, portanto, no que
diz respeito à votação da tarde, essas emendas
por intempestivas, são impertinentes, e não serão
votadas.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Quero
acrescentar - porque o nobre Constituinte José
Dutra chegou quando já estava avançada a minha
exposição - que conforme declarei, depois de
encerrado o prazo,ontem, no fimda tarde, chega
ram ao meu gabinete essas emendas. Como uma
explicação à Subcomissão, e ao mesmo tempo
uma deferência aos ilustres colegas que as man
daram fora de prazo, a destempo, fizuma análise
apenas para evidenciar que ainda que elas tives
sem sido apresentadas tempestivamente, em na
da alterariam o parecer do Relator. De sorte que,
como o nobre Presidente anunciou essas emen
das não serão objeto de votação. De sorte que
a sua distribuição não se toma necessária, como
o ilustre Presidente acabou de acentuar. Esse es
clarecimento desejo dar a V.Ex", porque quando
comecei a exposição ainda não estava no recinto
desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, não obstante as considerações feitas
por V. Ex" e pelo eminente Relator, gostaria de
acentuar que todas as idéias que partirem dos
nossos eminentes colegas Constituintes devem
ser, pelo menos a níveldesta Subcomissão, consi
deradas, se não para efeito de votação, como
subsídios para argumentação. Dai o meu inte
resse no sentido de conhecê-las para que senão
aqui nesta Subcomissão, possa, talvez, acolher
algumas dessas idéias e tentar colocá-Ias a nível
de Comissão Temática - por isso o requerimento
que formulei a V.Ex".
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o SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- É inteiramente pertinente e a Presidência defe
re o requerimento do nobre Constituinte José Du
tra, determinando à Assessoria que encaminhe
a todos os membros da Comissão, efetivos e su
plentes, cópias das emendas recebidas posterior
mente ao dia 19, sem exceção.

A Presidência indaga se mais algum Consti
tuinte deseja fazer uso da palavra.

Nenhum dos Srs. Constituintes desejando fazer
uso da palavra, a Presidência volta a esclarecer
a necessidade de que sejam apresentados os des
taques no momento próprio; recomenda aos Srs.
Constituintes que os entreguem diretamente ao
Presidente, ou, mais particularmente, à Secretária
Executiva da Comissão, que está reunindo esses
destaques para que não haja extravio.Voltoa insis
tir na necessidade da presença dos Srs. Consti
tuintes na parte da tarde, para a votação, uma
vez que, para a aprovação de matéria constitu
cional, precisamos de onze votos favoráveis, e
não de onze presenças - ou seja, matéria consti
tucional exige metade mais um dos votos do Ple
nário.

Com esta condição, a Presidência levanta a reu
nião, convocando os Srs. Constituintes para a das
17h15min, para o inicio da votação.

Suspende-se a reunião.

20" Reunião Ordinária

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e
três de maio, de mil novecentos e oitenta e sete,
reuniu-se a Subcomissão dos Municípios e Re
giões, sob a presidência do Deputado Constituinte
Luiz Alberto Rodrigues, na Sala B-3, do Anexo
n, da Câmara dos Deputados, em Brasília, DF,
presentes os Senhores Membros: Mauro Miranda,
Aloysio Chaves, Waldeck Omelas, Denisar Amei
ro, Sérgio Brito,Alexandre Puzyna, LavoisierMaia,
José Dutra, Maurício Fruet, MeDo Reis e Nestor
Duarte. Ata: lidà e aprovada a Ata da reunião ante
rior.Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou aberta a reunião, comunicando
que a mesma se destinava à apresentação do
anteprojeto, na sua redação final.Passou, a seguir,
a palavra ao Senhor Relator, Constituinte Aloysio
Chaves, que feza entrega de seu relatório,agrade
cendo o apoio recebido e as palavras de apreço
que lhe foram dispensadas. Na sequência dos
trabalhos, o Senhor Presidente convidou os mem
bros presentes para, ao término da reunião, faze
rem a entrega do anteprojeto desta Subcomissão,
ao Presidente da Comissão da Organização do
Estado, Constituinte José Thomáz Nonô. Nada
mais havendo a tratar; a reunião foi suspensa por
(15) quinze minutos, para lavratura da presente
Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foiassinada
por mim, Iná Femandes Costa, Secretária, e pelo
Senhor Presidente, Constituinte LuizAlberto Ro
drigues.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E

SISTEMA DE GOVERNO
9" Reunião Extraordinária

Às quinze horas e cinco minutos do dia vinte
e dois de maio de mil novecentos e oitenta e
sete, na Sala A-I do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, realizou-se a nona reunião extraor-

dinária da Subcomissão do Poder Legislativo, sob
a presidência do Senhor Constituinte Bocayuva
Cunha e com o comparecimento dos Senhores
Constituintes Farabulini Júnior, Lúcio Alcântara,
LuizViana,Henrique Córdova, Itamar Franco, Ma
noel Ribeiro, Alexandre Costa, Jorge Hage, José
Mendonça Bezerra,ÁlvaroAntonio, Nelson Wede
kín, Acival Gomes, VictorFaccioni, Rubem Bran
quinho, José Jorge, José Guedes, Vivaldo Barbo
sa e Leopoldo Bessone. ORDEMDO DIA a reu
nião destinou-se à votação do Anteprojeto do Re
lator e do parecer sobre as emendas recebidas.
Verificadaa existência de quórum, o Senhor Presi
dente anunciou o início do processo de votação,
concedendo a palavra ao Senhor Constitumte
Henrique Córdova. Coube ao Relator, Senhor
Constituinte José Jorge, responder, por indicação
do Senhor Presidente, a uma das questões levan
tadas pelo orador, relativamente ao procedimento
da Comissão de Sistematização na oportunidade
do exame de aspectos que tratam do Poder legis
lativo e que foram também objeto dos antepro
jetos de outras subcomissões, que, assim, extra
polaram de suas atribuições. O Senhor Relator,
que integrará a Comissão de Sistematização, dis
se acreditar que, na apreciação de eventuais maté
rias conflitantes ou paralelas, a prioridade será
conferida ao trabalho da Subcomissão do Poder
Legislativo. Procedida a chamada nominal, o ante
projeto, com as emendas que receberam parecer
favorável, foi submetido a votação em globo, res
salvados os destaques concedidos para aprecia
ção em separado de dispositivos da matéria e
das emendas de parecer contrário. O anteprojeto,
na forma em que foi submetido ao plenário, rece
beu aprovação unâmme dos presentes, registran
do um total de dezesseis votos. O Senhor Presi
dente Bocayuva Cunha proclamou os resultados,
declarando aprovado o anteprojeto a ser subme
tido à deliberação da Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Govemo. Passou-se,
a seguir, à votação dos destaques e das emendas
de parecer contrário. Nesse período, fizeram ob
servações a respeito os Senhores Constituintes
Farabulini Júnior e Itamar Franco. Para que pu
dessem ser ordenados os destaques, os trabalhos
foram interrompidos por dez minutos. Reaberta
a reunião foram votados quarenta e três dos ses
senta e um itens alusivos aos destaques conce
didos, tendo sido retirados dezoito deles, a pedido
de seus autores, e aprovados sete. Encerramento:
concluído o processo de votação, o Senhor Cons
tituinte Rubem Branquinho, Primeiro Vice-Presi
dente, fez breve pronunciamento para aplaudir
o desfecho dos trabalhos da subcomissão, referin
do-se à maneira como o Senhor Presidente Bo
cayuva Cunha se conduziu à frente do órgão, bem
como ao Relatório e ao Anteprojeto do Senhor
Relator José Jorge, estendendo-se ainda seu re
conhecimento aos servidores da subcomissão. A
reunião foi interrompida por quinze minutos para
a redação da ata, a seguir, lida e aprovada. Nada
mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos
às vinte horas e quarenta e cinco minutos. As
notas gravadas, depois de transcritas, farão parte
destes registros, publicando-se a sua íntegra no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
E, para constar, eu, Maria Linda Morais de Maga
lhães, Secretária, lavrei a presente ata, que será
assinada pelo Senhor Presidente - Constituinte
Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a ses
são desta tarde, com a leitura da Ata da sessão
da manhã.

(Leitura da Ata)

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Está
em discussão a Ata. (Pausa.) Não havendo quem
queira discuti-Ia,está em votação. (Pausa.) Decla
ro aprovada a Ata da sessão anterior.

Creio que há um sentimento entre nós, no sen
tido de que a melhor maneira de procedermos,
já que estamos em regime de votação, é colocar
em discussão e em votação o projeto do Relator,
em bloco, ressalvadas as emendas e os desta
ques.

Faculto a palavra a quem dela quiser fazer uso.
Com a palavra o nobre Constituinte Henrique

Córdova.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, solicito a palavra para buscar
dois esclarecimentos que me parecem ímprecin
diveis para o bom desenvolvimento dos nossos
trabalhos.

O primeiro diz respeito à maneira de se encarar
o procedimento adotado na Comissão de Siste
matização a respeito dos relatórios e dos antepro
jetos apresentados pelas Subcomissões e pelas
Comissões Temáticas.

À primeira vista, este pedido de esclarecimento
parece impertinente. Contudo, não o é, porque,
pelo que se tem verificado da leitura dos antepro
jetos das demais Subcomissões, muitas delas ex:
trapolaram os seus limites ou versaram sobre ma
téria não estritamente compreendida no rol de
suas competências. Se, por exemplo, a Comissão
de Sistematização puder pinçar, de todos os rela
tórios, matéria que verse sobre o Poder Legis
lativo,parece-me um tanto inócuo o trabalho que
realizamos. Cito apenas dois exemplos: a Subco
missão que trata da defesa da Constituição e das
instituições estabelece, no que dizrespeito às mo
dificações na futura Constituição, duas formas dí
versas: distingue reforma da Constituição de
emenda à Constituição. Entende por reforma da
Constituição toda aquela propositura que vise a
modificar a estrutura do Governo, a organização
dos Poderes e matéria referente aos Direitos e
Garantias individuais. Estabelece para o caso de
reforma condições que envolvem o pronuncia
mento de Asselbéias Legislativas e referendum
popular. Para as emendas à Constituição prevê
um outro processamento. Se aquele anteprojeto
for aprovado e este foraprovado, ao qual preferen
cialmente a Comissão de Sistematização atende
rá? Ela poderá, afinal, pinçar dos diversos relató
rios matéria sobre Poder Legislativo, ou ela prefe
rencialmente terá que se cingir ao relatório da
Constituição Temática?

Peço esses esclarecimentos, porque ainda, no
que diz respeito ao relatório ou ao anteprojeto
que trata da Fiscalização Financeira e do Orça
mento, o tratamento dado à matéria é completa
mente diverso do dispensado por esta Subco
missão. Em vários outros relatórios verificamos
que há uma distribuição diversa das atribuições
do Poder Legislativo.

Enfim, se a Comissão de Sistematização puder
pinçar matéria legislativa de todos os relatórios,
creio que até certo ponto o nosso trabalho será
inócuo. Não teremos a menor segurança, em face
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dos dispositivos regimentais, sobre se prevalece
rão ou não os pontos de vista aqui debatidos,
as conclusões a que chegamos. E peço esses
esclarecimentos porque, pelo menos o Presidente
e o Relator são membros natos da Comissão de
Sistematização, e talvez outros Srs. Constituintes
que. integram esta Subcomissão.

O segundo pedido de informação diz respeito
a uma consulta dirigida, no dia 11 de maio, pelo
Constituinte José Uns ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte. Perguntava a S. &
qual seria o procedimento a ser adotado nas Co
missões, na hipótese de ocorrer a rejeição do
relatório e do anteprojeto apresentados pelo Rela
tor.Apergunta era pertinente, porquanto é omisso
a respeito da matéria o Regimento Interno da As
sembléia nacional Constituinte. E no caso de
omissão, pelo art. 83 do Regimento Interno, as
decisões poderão ser dadas de plano ou com
consulta prévia à Comissão de Organização dos
Poderes e Sistema de Governo pelo Presidente.
A resposta do Presidente Ulysses Guimarães, que
chegou através de oficio a esta Subcomissão, diz
que o Relator será o mesmo. O Regimento Inter
no, em seu art. 83, diz que no caso de omissão
para decidir, o Presidente terá que adotar subsidia
riamente o que dispõe o regimento da Câmara
dos Deputados ou o Regimento do Senado Fede
ral. O Regimento da Câmara dos Deputados, é
bem claro em seu art. 49 §§ 11 e 12: ''Rejeitado
o parecer, cabe ao Presidente da Comissão desig
nar um outro Relator".

Faço essa interpelação com toda tranquilidade,
porque acredito, pelo menos no que diz respeito
ao meu voto, que o caso não ocorrerá nesta Co
missão. Mas a matéria é de extrema importância,
de vez que todos os Relatores das Subcomissões
e das Comissões integram a Comissão de Siste
matização.

Seriam esses dois esclarecimentos que solici
tariaà V. Ex".

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Pre
firocomeçarabordando a segunda parte do ques
tionamento do Constituinte Henrique Córdova.

Creioque o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, tendo respondido conclusivamente,
a nós só cabe, se não estamos de acordo com
a sua conclusão, recorrer ao plenário da sua deci
são. Amenos que o Plenário resolva em contrário,
isto é o que vai valer, é o que está pacífico. ,

Quanto à primeira parte, de como será o traba
lho daComissão de Sistematização, tenho a dizer
a V. Ex" que quem é o representante da Subco
missão do Poder Legislativona Comissão de Sis
tematização é o nosso Relator,o ConstituinteJosé
Jorge, a quem dou a palavra para que S. Ex'
possa expor seu ponto de vista, já que é uma
questão controvertida. Imagino que S. Ex' não
tenha solução a dar. Creioque o que deve imperar
é o bom senso.

Com a palavra o Relator, Constituinte José Jor
ge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
a dúvida do Constituinte Henrique Córdova é perti
nente. Trabalhamos aqui praticamente durante
dois meses e examinamos um único capítulo que
tem que ser organizado dentro de uma certa uni
dade. Mas ele ainda será discutido na Comissão
de Organização dos Poderes e Sistema de Go
verno.

Então, acredito que, sem sombra de dúvida,
a Comissão de Sistematização vai ter que levar
em conta o nosso trabalho, adaptando-o às diver
sas inter-relações que o Poder Legislativo tem
com as demais Subcomissões. Quanto a nós,
na condição de Relator, cabe-nos defender, na
Comissão de Sistematização, o nosso Relatório,
mostrar que foi feito de uma maneira bastante
democrática e que representa uma solução unitá
riaque não pode ser modificada sem que se perca
essa visão de conjunto. Acho que é uma coisa
que vai ser muito debatida e discutida. A maneira
como foi esquematizado o regimento para fazer
esta Constituinte não é simples, é até bastante
complexa em suas diversas etapas. Tenho certeza
de que na Comissão de Sistematização S. Ex'"
deverão levar em conta o nosso relatório como
o documento mais importante e base para o Capí
tulo do Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que agora já poderemos passar à fase de
votação. A proposta da Mesa, de acordo com o
entendimento que manteve com alguns Consti
tuintes e com o Relator, é no sentido de que o
melhor procedimento seria colocar em votação
o trabalho do Relator, ressalvados os destaques
e as emendas. Se o plenário estiver de acordo,
procederei à leitura dos nomes dos Constituintes
presentes, que dirão "sim", "não" ou abstenção,
conforme determina o Regimento.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - De
acordo com o regimento, o Presidente vota duas
vezes, em caso de empate.

Estão faltando os Constituintes José Guedes
e José Mendonça. O Relator está insistindo para
que eu chame os Constituintes que fazem parte
da Comissão e que não estão presentes. Con
cordo com S. Ex' e direi seus nomes: Leopoldo
Bessone e LuizHenrique.

Votaram, "sim" todos os Constituintes presen
tes, no totaI de 16:Acival Gomes, AlexandreCosta,
Álvaro Antônio, Bocayuva Cunha, Farabulini Jú
nior, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge Ha
ge, José Jorge, Lúcio Alcântara, Luiz Viana, Ma
noel Ribeiro, Nelson Wedekin, Rubem Branqui
nho, Victor Faccioni e José Mendonça Bezerra.

Total de votantes: 16.

Está aprovado o relatório e o anteprojeto com
a ressalva dos destaques e das emendas. Estou
sendo informado de que temos 56 destaques.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o nobre Constituinte Farabulini
Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, acredito que há sobre a Mesa
inúmeros destaques referentes praticamente à
mesma matéria. Os destaques ora suprimem a
expressão Primeiro-Ministro ora acrescentam a
expressão Presidente da República. Enfim são
destaques que pretendem examinar a matéria so
bre se deve prevalecer o sistema parlamentarista,
conforme está contido no parecer do ilustre Rela
tor, ou prevalecer o sistema presidencialista. En
tão, pergunto a V. & se não seria conveniente

promover o arrolamento desses destaques e pro
por a votação conjunta. Só eu apresentei uma
série de destaques dessa natureza. V. Ex' apresen
tou-os em maior quantidade, assim como outros
Constituintes. A minha sugestão objetivaa econo
mia processual.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra, o nobre Constituinte Itamar Fran
co.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, dentro da linha do nobre Consti
tuinte, quero sugerir o seguinte: todos que apre
sentaram destaques devem ter indicado o artigo
a destacar. Então, poderíamos fazer a votação
na ordem crescente, a partir do art. 10até o final.
Ficando assim: no art. 10 há algum destaque?
Não. No art. 20 há algum destaque? Não. Creio
que essa seria uma maneira mais racional.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - No
bre Constituinte, este é o procedimento que esta
mos tentando adotar. Como os destaques foram
entregues até há muito pouco tempo atrás, os
dedicados e competentes funcionários desta Sub
comissão estão acabando o trabalho de orde
ná-los juntando inclusiveos avulsos. AMesa reco
mendou que fizéssemos uma pausa para que haja
mais tempo para ordenar os destaques. Portanto,
a minha proposta é que se suspenda a sessão
por dez minutos para que a Secretária possa aca
bar o trabalho e algum retardatário possa entregar
ainda algum destaque. Averdade é que as emen
das acolhidas pelo Relator foram incluídas no seu
trabalho. Aqui há destaques somente sobre as
emendas rejeitadas ou não aproveitadas pelo Re
lator.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, se V.Ex' me permitisse, evidente
mente sem querer dialogar com a Mesa, em face
da liberalidade de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com o maior prazer.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO-
V. Ex" fez a ressalva de algum retardatário poder
apresentar destaque. Tudo bem. Mas creio que,
por exemplo. V.Ex"poderia encaminhar, dizendo,
no art. lo: quem apresentou destaque em relação
ao art. 10, independente da ordenação da Secre
taria da mesa? Assim, ganharíamos tempo, a não
ser que V. Ex" prefira aguardar os trabalhos. Nesse
caso, também não há problema.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - En
tão, vamos suspender a sessão por dez minutos.
São 15h e 28min e dentro de dez minutos reco
meçaremos, adotando o procedimento sugerido
pelo Constitumte Itamar franco e que me parece
também o mais racional,

(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Re
começamos a nossa reunião. Haviamos anotado
56 destaques, mas agora, neste ínteNalo, chega
ram mais sete ou oito. Está encerrado o prazo
e ninguém mais poderá apresentar destaques.

Então, vamos começar seguindo a sugestão
do Constituinte Itamar Franco, iniciando pelo des
taque requerido pelo Constituinte Eduardo Bon-



8 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Julho de 1987

fim, modificando o art. 1° do anteprojeto, que
passaria a ter a seguinte redação:

"O Poder Legislativo é exercido pelo Con
gresso Nacional em regime unicameral, nos
termos da Lei."

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antônio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, José Jorge, Lúcio Alcântara, Luiz
Viana,Manoel Ribeiro, Rubem Branquinho, Victor
Faccioni e José Guedes.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Foi
rejeitada a emenda com um total de 14 votos
contrários.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ou
tro destaque para o art. 1° do anteprojeto, que
passa a ter a redação abaixo, suprimindo-se o
art. 2" e 3° do anteprojeto e renumerando-se os
demais, do Constituinte José Genoíno.

Leia a emenda:

"Art. 1° O Poder Legislativo é exercido
pelo Congresso Nacional. O Congresso Na
cional compõe-se de 500 (quinhentos) depu
tados, eleitos diretamente pelo povo, com
base em listas de candidatos apresentadas
pelos partidos políticos e segundo o sistema
de representação proporcional partidária.

§ 1° A eleição para o Congresso Nacio
nal terá por circunscrição os Estados, os terri
tórios e do Distrito Federal.

§ 2° Obedecido o limite máximo previs
to neste artigo, o número de deputados, por
Estados, Territórios ou pelo Distrito Federal,
será estabelecida pelo Justiça Eleitoral para
cada legislatura, proporcionalmente ao nú
mero de eleitores, com reajuste necessário
para que nenhuma unidade fique sem repre
sentação.

§ 3° São proibidas as coligações partidá
rias nas eleições para o Congresso Nacional."

AMesa tem a impressão de que, com a votação
do primeiro destaque, este, também está preju
dicado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antonio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, José Jorge, Lúcio Alcântara, Luiz
Viana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin, rube,
Branquinho, VictorFaccioni e José Guedes. Total:
15 votos contrários. Rejeitada a emenda.

O SR. CONSTITUINTEVlCTOR'f'ACCIONI
Sr. Presidente, pelo a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Victor
Faccioni.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, gostaria de propor que ao invés
da chamada nominal, apenas aqueles que acom
panhassem a emenda votassem "sim" e automa
ticamente os demais serim "não".

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Também gostaria de usar esse processo, que é

muito mais expedito, mas o Regimento é muito
rigido e exige a chamada nominal.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACCIONI
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ou
tro destaque para o art. 1°,do Constituinte Vivaldo
Barbosa, que diz o seguinte:

"A Assembléia Nacional da República é
órgão supremo de representação do povo
brasileiro, depositário de seu poder e sobera
nia. A Assembléia Nacional da República
compõe-se de Deputados Federais, eleitos
simultaneamente com o Presidente da Repú
blica por voto direto e secreto, dentre cida
dãos maiores de 18 (dezoito) anos, em cada
Estado, Território e Distrito Federal."

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ve

taram "não" os Senhores Constituintes AcivalGe
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antonio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, Jorge Hage, JoséJorge, Lúcio Alcân
tara, LuizViana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin,
Rubem Branquinho, Victor Faccioni e José Gue
des. Total: 16 votos contrários. Rejeitada a emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mais
um destaque do Constituinte VivaldoBarbosa ao
art. 1":

"Acrescente-se o seguinte mcíso ao art.
1° do anteprojeto, renumerando-se os de
mais:

V- Decretos-leis.

Acrescente-se artigo à Seção VIII do ante
projeto, passando o art. 29 a 3D, renume
rando-se os demais.

Art. 29. O Presidente da República, em
casos de extrema necessidade de urgência,
poderá expedir decretos-leis, que não pode
rão versar sobre assuntos da competência
exclusiva do Congresso Nacional, ou de cada
uma das Casas, bem como, sobre matéria
relativa às relações entre os Poderes do Esta
do, ao Regime Federativo, à Organização dos
Juízos e Tribunais, aos direitos e garantias
individuais e coletivas, à nacionalidade, cida
dania, direito eleitoral, sistema monetário e
Estatuto da Magistratura e do Ministério PÚ
blico.

§ 1° Se a emenda importar em aumento
de despesa, deverá o Chefe do Poder Execu
tivo indicar a respectiva fonte de custeio.

§ 2° O texto do decreto-lei será subme
tido no dia dessa publicação ao Congresso
Nacional, que poderá ratificá-lo ou emendá
lo, ficando o mesmo incluido na Ordem do
Dia, em regime de urgência, para esse fim,
pelo prazo de sessenta dias.

§ 3° Na falta de deliberação no prazo es
tabelecido no parágrafo anterior, o decreto
lei será consideradoo rejeitado.

§ 4° Ocorrendo a rejeição, o decreto-Iei
perderá a eficácia desde a sua edição, poden
do todavia o Congresso Nacional atribuir de
terminados efeitos às situações jurídicas
aperfeiçoadas durante a sua vigência tempo
rária.

§. 5° No caso de emenda que deverá ser
subscrita por um terço de membros das duas
Casas do Congresso Nacional, o texto final
aprovado será submetido à sanção do Presi
dente da República aplicando-se Q processo
Legislativo Ordinário."

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA-Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra, o Constituinte LuizViana.

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA -Sr. Presi
dente, não sei se deverá votar emenda por emen
da ou se possível considerar as emendas mais
ou menos idênticas ou semelhantes. Por exemplo,
apresentei uma emenda sobre o decreto-lei, Ela
é muito simples. Acho que esta emenda é boa,
mas vai-se prestar a diversas interpretações. Fiz

, uma emenda que considero absolutamente enxu
ta e que não deixará qualquer margem para que

, possa haver abuso por parte do Executivo. V.Ex'
poderia ler as duas emendas e submetê-Ias à dis
cussão e à votação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
bre Constituinte, em que pese ao respeito que
tenho por V. Ex", a verdade é a seguinte: para
facilitar nossos trabalhos...

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA~Fica pre
judicada. Evidentemente, se votarmos essa, todas
as outras ficam prejudicadas. Se V. EX me per
mite, eu gostaria de ouvir a opinião do Relator.
Talvez, se a minha emenda fosse votada agora,
esta poderia ser submetida depois à votação, por
que não estaria prejudicada, por ser mais ampla.
Se esta for votada, as outras evidentemente esta
rão prejudicadas. É um critério. Não sou pai de
decreto-lei; pelo contrário, detesto-o e até apro
varia a idéia do Relator, que foia de não considerar
a matéria. Ele excluiu o decreto-lei do seu relataria
e, do seu anteprojeto. Realmente, confesso a V.
Ex" que seria a melhor forma. Mas acato o que
esta Subcomissão entender como o melhor.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
bre Constituinte, estamos votando os destaques,
e para facilitar o nosso trabalho, estamos votando
de acordo com a sugestão do Constituinte Itamar
Franco, pela ordem dos artigos que estão desta
cados. Parar a votação agora para agrupar por
assunto seria muito complicado. V.Ex" tem razão,
mas precisamos correr com nosso trabalho. É
mais fácil continuarmos assim.

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA- Não pedi
destaque, porque realmente estaria prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex" não pediu destaque?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Não,
agora já passou...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a sistemática é de votar por artigos.
Neste momento, está sendo votado o destaque
a qual artigo?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Aca
bamos de votar, os três destaques sobre o art
1°

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Per
feito, mas está se cogitando de decreto-lei no
art. 1°?
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o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ele
acrescentava ao inciso do art 1".Se V. Ex' não
estavaaí, vou lê-lo novamente.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Tem
bém temos um destaque referente ao artigo em
tomo do decreto-lei.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Chegaremos lá.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- E não
estará prejudicado?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
forma alguma.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, eu gostaria de obter uma informa
ção. Tenho um destaque no art. 19• Ele já foi
votado?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Foi
unanimemente rejeitado, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Infelizmente,pois era uma questão crucial discutir
a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação do destaque ao art. 2" do
Constituinte Jorge Hage. Antes vamos votar o des
taque do Constituinte VivaldoBarbosa.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antonio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, José Jorge, Lúcio Alcântara, Luiz
Viana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin, Rubem
Branquinho, VictorFaccioni e José Guedes. Total
de votantes: 15. Rejeitada a emenda.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra, para uma questão de ordem, que
espero seja mesmo questão de ordem, o Consti
tuinte Victor Faccioni.

O SR. CONSTIT{lfNTE VICTOR FACC/ON/
Sr. Presidente, é pertinente. Estamos votando aqui
o Capítulo do Poder Legislativo. Se a Mesa da
Câmara dos Deputados não tiver a menor consi
deração pelos Deputados que a integram, não
sei o que deveríamos emendar mais, nesse Capí
tulo para a nova Constituição. Quando a assina
tura de um' Deputado não tem valor perante a
Mesa da Câmara para retirar, pura e simplesmen
te, alguns selos para correspondência e se exige
que o Parlamentar tenha que comparecer pes
soalmente, é o máximo do descrédito que pode
haver.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - FIca
registrada a reclamação de V.Ex"

Passamos à votação do destaque do Deputado
Jorge Hage.

"Suprima-se no § 2" a parte final que diz:
"com 09 ajustes necessários para que ne
nhum Estado tenha menos de oito ou mais
de sessenta Deputados."

Justificação: Não há por que admitir-se ho
je esse tipo de restrição a representação fiel
da população brasileira na sua Câmara dos
Deputados. As razões que inspiram medidas
nesta direção, que estavam relacionadas aos
receios da ditadura, quanto à maior índepen
dência política e consciência da cidadania
em imperante nos Estados do Sul, ou me
lhor, dos Estados mais populosos. Não te
mos por que conservar, hoje tal distorção
na representação. A Casa que equaliza a re
presentação dos Estados é o Senado Fede
ral. A Câmara dos Deputados representa o
povo mesmo, e não os Estados".

Se o Deputado Jorge Hage quiser defender a
sua emenda, disporá pelo Regimento, de três mi
nutos.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, acho que é tempo
suficiente. Acredito que este assunto seja ampla
mente consensual nesta Subcomissão e na As·
sembléia Nacional Constituinte. Não creio que ha
ja mais motivo para que, em pleno processo de
redemocratização e reconstitucionalização do
País mantenhamos dispositivos absolutamente
distorcedores da fiel e correta representação da
população brasileira no Congresso Nacional e,
em particular, na Câmara dos Deputados. O equi
librio da Federação se há de buscar pela manu
tenção do Senado, pelo sistema bicameral. Para
isso, existe o Senado. Não há sentido saudável
na limitação de número máximo e mínimo de
Deputados por Estado, medida justificada pela
ditadura como sendo algo bem-intencionado no
sentido de evitar as discrepâncias exageradas de
concentração populacional refletidas na represen
tação política dos grandes e dos pequenos Esta
dos. Na verdade, o que havia - e o Brasil inteiro
sabe disso hoje e o sabe há muito tempo - era
a intenção de manter o esquema de sustentação
política do Governo, buscando-a com uma dístor
ção na representação popular, acentuando o peso
relativo dos Estados que ainda não se haviam
libertado da dependência política, os Estados me
nores, do Norte e Nordeste. De sorte que me
parece, Sr. Presidente, eu que tanto elogiei e elo
gio o trabalho do Relator, Constituinte José Jorge,
que essa medida talvez seja o último resquício
autoritário nesse relatório e que terá de ser derru
bada para que ele reflita 100% aquilo que hoje
pela manhã procuramos ressaltar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o nosso Relator, Constituinte José
Jorge.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Relator tinha pedido a palavra antes. Portanto, va
mos concedê-la primeiro a ele.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, eu só queria levantar uma questão
de ordem sobre as votações seguintes. Fala al
guém em defesa da proposta e alguém em sen
tido contrário?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
E mais o Relator?

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Não.
Concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
tivemos diversas...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. RELATOR (José Jorge) - Se V. Ex'
quiser falar, posso dar-lhea palavra pois alguém
tem que fazê-lo. Na realidade, o Regimento prevê
que fala um favorável ao destaque, geralmente
o autor, e um contra. Também sou contra, vou
falar contra.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, sem querer ser impertinente, a mio
nha indagação é se falava alguém a favor, alguém
contra e mais o Relator.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Não
vou permitir que dois falem a favor. O Regimento
só se refere a um.

O art. 19 do Regimento, aprovado por unanimi
dade, diz o seguinte: "No encaminhamento da
votação, poderá usar da palavra, por três minutos,
um membro a favor e outro contra".

Estou de acordo com o Constituinte Lúcio Al·
càntara, devemos poupar o Relator e, excepcio
nalmente, ele poderá ser ouvido. De modo que,
como ninguém tinha pedido a palavra, ele a pediu,
mas cede sua vez. A Mesa conc.ede a palavra,
para falar contra, ao Constituinte Lúcio Alcântara.

O SR. CONSmUlNTE LÚCIO ALCÂNTARA
Muito obngado, Sr. Presidente.

(Intervenção fora do microfone. InaudiveI.)

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Anteriormente, eu havia pedido, mas abro mão
dela para o Constituinte LuizViana.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - En
tão, vamos passar a palavra ao Constituinte Luiz
Viana.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Agra
deço a gentileza do colega, mas vamos ter o mes
mo ponto de vista. Naturalmente, V. Ex" expõe.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Fica
muito melhor, pois é uma disputa de baianos.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Apenas
vou invocar precedentes.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vou
pedir ao nobre Constituinte que fale ao microfone.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Real
mente, um dos problemas que me causam certa
apreensão na Constituição é a composição da
Câmara, que já tem sido objeto de debates. Se
não estabelecermos limitações como a sugerida,
corremos o risco de vermos as bancadas dos
Estados menores inteiramente esmagadas. São
Paulo teria 100 Deputados; Minas, 110 e nós pas
saremos para vinte, vinte e cinco, trinta. Essa é
a realidade política. A meu ver, já vamos correr
o risco, mas esse é inevitável, da eleição direta
para Presidente. Nessa eleição, os grandes Esta
dos levam grande vantagem. Refiro-me aos Esta
dos com grandes massas populacionais e não
por serem os mais ricos. É um fato sociológico,
eleitoral. Isso, aliás, foi que levou os Estados Uni
dos a fazerem o sistema da eleição presidencial
em dois turnos, uma eleição praticamente direta,
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mas com um sistema indireto, exatamente para
evitar esse problema. Mas essa questão não está
em jogo. Acredito que como o Brasil está pensan
do hoje, não teríamos chance ou condição para
explicar isso ao País. Para mim, a eleição direta
para Presidente é inevitável. Acomposição da Câ
mara poderá ser um corretivo para isso. A meu
ver, é necessário um dispositivo como esse. Eu
lembraria aqui que o Presidente Geiselquis mudar
essa proporção. S. Ex' chegou a apresentar, em
relação à composição, a idéia de que ela seria
feita não em função da população, mas do eleito
rado. Aliás,na época, eu tive que fazer um grande
movimento na Bahia para que o nosso eleitorado
aumentasse um pouco, a fim de termos mais
dois ou três deputados. Dei gratificações a Juiz
e a escrivão para isso, pois se fosse pelo eleitora
do...Temos um índice de analfabetismo de quase
50%; São Paulo não chega a 20%, o Riotambém
não chega a esse Indíce, Então, o nosso eleito
rado, em relação à população, é sempre menor.
Por isso é que justifica que se faça de acordo
com a população e não com o eleitorado. Politica
mente - esta é uma questão política, e não jurí
dica - o dispositivoé certo e voto favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Em
votação o destaque ao art. 2°,§ 2°,do Constituinte
Jorge Hage.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes Itamar
Franco, Jorge Hage e Nelson Wedekin. Votaram
"não" os Senhores Constituintes Acival Gomes,
Alexandre Costa, Álvaro Antônio, Bocayuva Cu
nha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, José
Jorge, LúcioAlcântara, LuizViana,ManoelRibeiro,
Rubem Branquinho, Victor Faccioni e José Gue
des. Foi rejeitada a emenda com treze votos con
trários e três a favor. Total de votantes: 16.

Há uma outra emenda sobre a mesa, referente
ao mesmo artigo, do Constituinte Eduardo Bon
fim, que diz o seguinte:

"O § 2° do art. 2° do anteprojeto passa
a ter a seguinte redação: "Observado o limite
máximo previsto neste artigo, o número de
Deputados, por Estado, Territ6rio e o Distrito
Federal, será estabelecido pela Justiça Elei
toral para cada legislatura, proporcionalmen
te à população, com reajustes necessários
para que nenhum Estado ou o DistritoFede
raltenha menos de oito Deputados nem mais
de noventa, pelo critério proporcional.

Justificação

A alteração dos limites mínimos e máxi
mos, por Unidade da Federação, tem como
objetivo corrigir as distorções verificadas du
rante o regime militare aumentar a represen
tatividade dos Estados mais populosos do
País."

Quem quiser se manifestar sobre a emenda,
pode fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, quero manifestar-me favoravelmente

à emenda do Constituinte Eduardo Bonfim, pois,
embora sem atingir por inteiro o objetivo que per
seguimos, qual seja a pureza da representação
do povo na Câmara dos Deputados, ela reduz,
em grande parte, a distorção induzida pela limita
ção no máximo 60 deputados, ou seja, da cassa
ção de milhões de brasileiros, que não estarão
representados. A emenda do Constituinte Eduar
do Bonfim, aumenta o teto máximo para 90 depu
tados. Um Estado muito populoso, onde pelas
regras da representação sejam eleitos 100 depu
tados, apenas 10 serão cassados, ou seja, alguns
milhares de brasileiros serão cassados, mas não
tantos. Sou favorável à emenda do nobre Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, com todo o respeito ao Consti
tuinte Eduardo Bonfim e aos que sustentam a
tese segundo a qual devamos aumentar o número
de cadeiras na Câmara dos Deputados coloco-me
contrariamente por entender que o número de
60 é o correto. Já está vigente e não deverá ser
alterado.

Por outro lado, no que tange à representação,
é evidente que 60 deputados de São Paulo com
assento nesta Casa foram votados por milhões
de paulistas que decidiram neles votar. Portanto,
nossa representatividade está jungida ao número
de eleitores. Se por acaso aumentássemos o nú
mero de cadeiras na Câmara, acredito que São
Paulo teria 90 delas, porque o número de eleitores
sobe a cada passo. Na verdade, haveria mais de
putados, mas o povo estaria também represen
tado. Portanto, voto contra.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes Jorge Ha
ge e Nelson Wedekin.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Aci
vai Gomes, Alexandre Costa, ÁlvaroAntonio, Bo
cayuva Cunha, FarabuliniJúnior, Henrique C6rdo
va, Itamar Franco, José Jorge, Lúcio Alcântara,
Manoel Ribeiro, Rubem Branquinho, Victor Fac
cioni e José Guedes.

Por treze votos contra e dois a favor, a emenda
foi rejeitada.

Passemos à emenda do nobre Constituinte Fa
rabuliniJúnior, que requer destaque para votação
em separado da emenda ao § 1° do art. 2° do
parecer do Relator da Subcomissão do Poder Le
gislativo,excluindo-se a expressão "salvo a disso
lução da Câmara dos Deputados".

Vou ler o artigo para que fique bem claro para
a Subcomissão. O art. 29 fala da composião da
Câmara, dizendo que se compõe de 487 repre
sentantes eleitos, etc. O § 1° diz o seguinte:

"O mandato será de quatro anos, salvo
dissolução da Câmara dos Deputados."

O que o Constituinte Farabulini Júnior propõe
é a exclusão dessa expressão "salvo dissolução
da Câmara dos Deputados", ficando o § 1° da
seguinte maneira:

"O mandato será de quatro anos."

Para encaminhar a votação, tem a palavra o
Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, reque
ri a V. Ex's que considerem a exclusão dessa ex
pressão "dissolução da Câmara dos Deputados",
para que permaneça no § l' tão-somente "o man
dato será de quatro anos".

Srs. Constituintes, V. Ex's logo verificarão que
o objetivodeste destaque é reconduzir o processo
contido no relat6rio do ilustre Relator, que se en
caminhou para o regime parlamentarista. Por isso
mesmo, já no § i- do art 2' dessa peça, S. Ex"
se refere à dissolução da Câmara dos Deputados.

Como esse fato político estájungido ao sistema
parlamentarista, e como sustento aqui que o que
deve prevalecer, no espírito dos ilustres membros
desta Comissão, data venia, é o sistema presi
dencialista, e tendo em vista que neste último
não cabe, de forma alguma, pelo processo orto
doxo, a dissolução da Cámara dos Deputados,
solicito então a V. Ex's que examinem a questão.

É claro que aqui já haverá uma dicotomia: os
que sustentam o sistema parlamentarista como
o melhor, evidentemente negarão a minha preten
são; entretanto, os presidencialistas, os que defen
dem esse sistema de Governo, hão de acatar o
meu pedido de destaque. Por isso, aíjá estaremos
começando a decidir sobre se permanecemos
no sistema presidencialista ou se devemos enve
redar para o outro.

Portanto, peço a V. Ex's que concordem com
o destaque que acabei de solicitar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte VictorFaccioni, deseja V.Ex" encami
nhar a votação?

o SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Se nenhum outro Constituinte quiser fazê-lo.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, é evidente que a hipótese da disso
lução da Câmara dos Deputados deve fazer parte
da nova Constituição, pois aí se estabelece exata
mente o poder mais amplo da Nação, que é o
povo, pelo voto, nas grandes questões em que
os Poderes Executivo e Legislativo chegarem a
um impasse.

A campanha pelas diretas já está sendo aqui
recolocada: é o referendo do povo para dar opor
tunidade de uma recomposição legislativa,a nível
de representação, a fim de viabilizar uma saída
para os grandes impasses da vida nacional.

Creio, então, ser fundamental a hipótese da dis
solução da Câmara. Ou nós, como parlamentares,
representantes do povo, acreditamos piamente
na autenticidade de nossa representação e nos
dispomos a nos submetermos a ela, ouvindo o
povo quando num grande impasse, ou então esta
remos nos subordinando à hipótese de o Parla
mento, amanhã ou depois, vir a ser, como já o
foi no passado, dissolvido não por um ato consti
tucional, a fim de se chegar a um referendo popu
lar, mas sim por um ato institucional.

Essa é a questão mais importante: ou nos sub
metemos à hipótese do referendo popular para
a saída dos grandes impasses, ou marcharemos
fatalmente para o impasse, com a dissolução via
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ato institucional, por decreto de força. Sou daque
les - como o nobre Relator e muitos dos inte
grantes desta Subcomissão, quero crer, a maioria
- que preferem a forma mais democrática, o
referendo popular, diante da hipótese de disso
lução da Câmara, numa situação de impasse na
cional.

Por isso, encaminhamos contra o destaque da
emenda do nobre Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação, entendendo-se que vota
raão "sim" aqueles Constituintes que estão de
acordo em suprimir a expressão "salvo a disso
lução da Câmara dos Deputados"; aqueles que
não estão de acordo, que desejam manter a reda
ção dada pelo Relator, votação "não".

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes Alexandre
Costa, Álvaro Antonio, Bocayuva Cunha, Farabu
lini Júnior, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Ru
bem Branquinho e José Guedes. Total de votos:
8

Votram "não" os Senhores Constituintes Acival
Gomes, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge
Hage, José Jorge, Luiz Viana, Nelson Wedekin
e Victor Faccioni. Total de votos: 8

Há algum Constituinte presente que não tenha
votado? (Pausa.)

Todos votaram? (Pausa.)
Nesse caso, o Presidente desempata, pois tem

dois votos, pelo Regimento. O Presidente vota
"sim".

o SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Mas não alcança os dez votos. Fica 9 a 8.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Realmente, a Comissão, por sua maioria, votou
com o Constituinte Farabulini Júnior, mas o quo
rum é de no mínimo dez votos. Foi rejeitada a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Des
se modo, está mantida a expressão.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Osparlamentaristas vão comemorar a pnmeíra
vitória do parlamentarismo. (Risos.)

Sou presidencialista, mas, nessas horas, para
dar um "chega p'ra lá" no Sarney, vale a pena.
(Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à emenda do Constituinte Eduardo
Bonfim, pela qual o art. 3° do anteprojeto passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 3° O operariado e o campesianto
trabalhador, setores majoritários no conjunto
da Nação, serão representados no Congres
so Nacional por uma bancada apartidáría,
eleita por voto secreto e universal, à base
de um operário e um camponês por cada
Estado e pelo Distrito Federal, conforme a
lei dispuser.

§ 1° As entidades sindicais, urbanas e ru
rais, indicarão ao grande eleitorado cinco
candidatos, escolhidos em assembléias ge
rais ou congressos dessas entidades, em ca
da Estado ou no Distrito Federal.

§ 2' O nome mais votado dos operários
e camponeses nas eleições para o Congresso

Nacional, em cada Estado e no Distrito Fede
ral, será o eleito para constituir a bancada.
apartidária. Os suplentes obedecerão à or
dem decrescente de votação.

§ 3° Os candidatos escolhidos pelas en
tidades sindicais serão por estas registra'dos
na Justiça Eleitoral."

Está aberta a inscrição para o encaminhamento
a favor. (Pausa.)

Não havendo encaminhamento a favor, per
gunto se alguém quer encaminhar contra. (Pau
sa.)

Vamos passar à votação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antonio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, Jorge Hage, José Jorge, Lúcio Alcân
tara, LuizViana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin,
Rubem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 15
votantes. Rejeitada a emenda.

Passamos à emenda de autoria do Presidente.
Requeiro destaque, para votação em ~"oarado,

de uma emenda supressiva ao art. 5°, .cem 111.
Todo o objetivo desta emenda é suprimir a expres
são "Primeiro-Ministro", já que o Presidente tem
uma posição francamente favorável ao presiden
cialismo.

Constituinte Itamar Franco deseja encaminhar?
(Pausa.)

Tem a palavra o Constituinte Alexandre Costa.

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE COSTA
- Na primeira votação, Sr. Presidente, aprovamos
o relatório, ressalvadas as emendas e os desta
ques. Quando se ressalva, é claro que ele não
está aprovado, pois depende do referendo da
maioria. Se houve ressalvas, ele não foi totalmente
aprovado. Ora, por que, então, se ele também
não alcançou os dez votos, é mantido?

Pergunto a V.Ex" por que ele é mantido. Onde
está escrito isso?

O SR. CONSmUINTE (Não identificado.) 
Para rejeitar é preciso haver maioria.

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE COSTA
- Quero saber onde isso está escrito.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vou
ler o Regimento, porque tenho a impressão de
que isso está muito claro.

(Várias intervenções fora do microfone.
Inaudíveis.)

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE COSTA
- Isso é o que acha V. Ex", mas quero ouvir
a leitura e convencer-me através dela.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
importante que se leia isso.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado.)
Não é o ReJ;jimento da Câmara, mas sim o da
Comissão. E maioria absoluta.

(Intervenções simultâneas fora do micro
fone. Inaudíveis.)

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE COSTA
- Mas ressalvamos. Quando um destaque é res
salvado, ele não está aprovado. Aprovamos o rela
tório do Sr. Relator, menos aquilo que foi ressal
vado. Os destaques não estão votados. Aprova-

mos todo o relatório menos os destaques, que
ressalvamos. Se ressalvamos, eles estão em igual
dade.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vou
ler o art. 21 do nosso Regimento Interno.

"Cada Comissão fará a distribuição do seu
trabalho e marcará prazo para a duração dos
debates.

§ lo-Aplica-se às emendas apresenta
das nas Comissões e Subcomissões o dis
posto no § 2° do art. 23 deste Regimento.

§ 2°_As deliberações nas Comissões e
Subcomissão exigirão maioria absoluta de
votos."

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE COSTA
- Está certo, e é justamente o que alego. Mas
não houve maioria para manter o artigo do Rela
tor. Não houve maioria, porque só houve nove
votos. Quando ressalvei, é porque não aprovei.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado.) 
É claro, se ressalvou, não aprovou.

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos tentar fazer com que cada um fale de uma
vez, porque este debate é importantíssimo e preci
sa, inclusive, ficar registrado.

Tem a palavra o Constituinte Victor Faccioni.

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, se viesse a prevalecer a tese levan
tada pelo nobre Constituinte Alexandre Costa, es
taríamos diante do paradoxo de não termos deli
beração alguma. Consequentemente o artigo do
Relator não teria sido aprovado nem tampouco
o artigo da emenda. Então, ficaríamos no vazio,
na falta de decisão, quando, na verdade, houve
uma deliberação: foi votado o parecer do Relator.

(Intervenções simultâneas, fora do micro
fone. Inaudíveis.)

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Exatamente. Por que? Para deliberar, porque as
emendas destacadas teriam uma apreciação à
parte, para substituírem a matéria. Conseqüente
mente, só com maioria absoluta.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Jorge Hage. Nesta
Casa o assunto nunca foi objeto da menor dúvida.
Aprovado o projeto principal, ressalvados os des
taques - inclusive isso ocorreu na votação do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte - só se aprovam os destaques com o
quomm qualificado destes. Do contrário, não são
aprovados. Sempre foi assim na Câmara e no
Senado. Não sei porque, agora, está surgindo essa
dúvida. Parece-me que a orientção da Mesa está
absolutamente correta. Não vejo qualquer dúvida
quanto a isso.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Relator Constituinte José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Também não
tenho qualquer dúvida. Acho que, no momento
em que se aprova o projeto, ressalvados os desta
ques, isso significa que é no sentido de estes
serem votados.

Da mesma forma que o relatório, para ser apro
vado, necessita no mínimo de dez votos, qualquer
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matéria, para entrar no relatório ou para sair dele,
precisa obter dez votos, Essa é a forma em que
se dá a votação, porque, se não for assim, a apro
vação inicial de nada vale, Essa é a maneira mais
coerente de se conduzir o processo, Aqui o núme
ro de votos em absoluto vale pouco, isto é, se
a votação é de oito votos a sete, sete a seis ou
seis a cinco. O que vale é o fato de se ter ou
não dez votos. Aquilo que obtiver dez votos entra
no relatório ou sai dele. Caso contrário, não. Assim
tem sido.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte Alexandre Costa, é esse, também, o
entendimento da Mesa.

Entretanto, se V. Ex"desejar, poderemos sub
meter a matéria à discussão do Plenário e tomar
os votos de Constituinte por Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Que
seja apenas questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, a questão de ordem é, exatamente
a seguinte: essa matéria não pode ser submetida
ao Plenário da Subcomissão, porque é regimental,
está resolvida no Regimento Interno. A Subco
missão não pode deliberar sobre questão do Regi
mento, que é claro a respeito da maioria absoluta.
Sese trata de maioria absoluta, o destaque incide
sobre o conteúdo, sobre o mérito da matéria cons
titucional, porque o destaque aitera, no mérito,
a Constituição. Se se tira, acrescenta ou muda
algo, altera-se o texto. O Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte é claro ao afirmar que
qualquer matéria constitucional deve ser apro
vada por maioria absoluta. Portanto, V. Ex" não
pode submeter a votos na Subcomissão uma
questão que está acima dela, que diz respeito
ao Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Eu, se pudesse votar, seria contra; estaria
a favor do Constituinte Farabulini Júnior quanto
à questão do destaque, mas, regimentalmente,
essa é uma matéria sobre a qual a Subcomissão
não pode deliberar. Do contrário, criaremos uma
deliberação menor acima de uma maior, que é
o Regimento da Assembléia Nacional Constituin
te.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Está
registrada a opinião de V.Ex"

Indago do Constituinte Alexandre Costa se, ape
sar disso, deseja que o Plenário desta Subcomis
são seja consultado.

(Intervenção fora do microfone. InaudíveL)

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE COSTA
- Nós temos o nosso Regimento. Quando vota
mos o relatório do eminente Relator, fizemos res
trições àqueles destaques. Se fizemos restrições,
foi porque não concordávamos com eles. A opor
tunidade de votar seria quando eles fossem postos
em votação. Nem o defeso, nem o indefeso alcan
çaram o quorum de dez votos. Assim, perdura
a minha dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
entendimento da Mesa é no sentido de que, não
tendo obtido dez votos, está recusado. (Palmas.)

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Itamar
Franco.

O SR. CONSmUINTE ITAMAR FRANCO -
V.Ex"tem razão pelo seguinte: quando se aprovou
o relatório, destacando essas emendas, essa apro
vação não exigia o quorum necessário à aprova
ção da emenda em si.
. Sr. Presidente, o Regimento é claro ao afirmar
que a emenda rejeitada pode ser reapresentada.
E importante ressaltar isso. A emenda de autoria
do nobre Constituinte poderá ser reapresentada
Ela é arquivada, mas pode ser reapresentada. En
tão, é evidente que se aprovamos o relatório, des
tacadas as emendas, ele foi aprovado. Apenas
estamos votando as emendas, que exigem o quo
rum de dez votos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pas
samos, agora, à apreciação da emenda de autoria
do Presidente, que requer destaque para votação
em separado, suprimindo dos arts. 5°, 6°, 9°, 10,
14, 16, e 28 a expressão Primeiro-Ministro. Como
somos contrários à figura do Primeiro-Ministro,
estamos propondo a supressão dessa expressão,
em todos os artigos.

Concedo a palavra ao Constituinte Farabulini
Júnior, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, devo insistir, não porque seja
minha obrigação fazê-lo, mas porque a consciên
cia manda que eu o faça. Na verdade, o sistema
presidencialista, que defendo, precisa passar por
essa discussão. O parlamentarismo, segundo
consta do desejo de inúmeros Parlamentares 
tenho certeza absoluta, aí sim - não faz aqui
maioria absoluta. Nesta Subcomissão, a maioria
absoluta de seus membros deseja o sistema presi
dencialista. Ocorre que, havendo um Constituinte
com assento aqui, como titular, e suplente em
outra Subcomissão, fica claro que o que se votar
nesta Casa, agora, nesta matéria da mais alta ím
portãncla, não terá o significado que os parlamen
taristas desejam se aqui estivessem todos os
membros da Subcomissão. Se eles não tivessem
tido outros afazeres em outras Subcomissões a
votação aqui não seria de dez votos a favor do
presidencialismo mas de onze ou doze, sendo
certo que V. Ex', Presidente desta Subcomissão,
sendo presidencialista, vota duas vezes. Aí está
a questão. Nem sempre votação de uma casa
legislativa representa com fidelidade a vontade
de seus pares. É o que ocorre agora.

Deixo de lado as questões de ordem aqui levan
tadas, lembrando que também se levantou, no
início dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, uma questão de ordem para dizer
que o número de componentes dessa Subco
missão, na verdade, não é dezenove. Parece-me
que é vinte e três, mas os partidos políticos não
mandaram para cá os seus representantes. Levan
tada a questão, decidiu-se, intramuros, que, pelo
fato de os partidos políticos não terem encami
nhado para cá seus representantes, reduzir-se-ia
ou aumentar-se-ia aqui o quorum. Se tivessem
vindo para cá todos os representantes dos parti
dos políticos, o quorum seria outro e, nessa hipó
tese, não seria o caso de dez votos que aprovas
sem, mas nove.

Sr. Presidente, concito, ainda meus pares a aco
lherem o destaque de V.Ex-porque, aí, estaríamos
na esteira correta para manter o sistema presiden
cialista. Fora disso, nós nos encaminharemos pa
ra o parlamentarismo. Mas, como dísse o Consti-

tuinte Itamar Franco, ainda há a comissão temá
tica, para a grande defesa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Constituinte VictorFaccioni,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, na verdade, esta
Subcomissão tem o encargo de fixar as atribui
ções do Poder Legislativo e ninguém discute con
trariamente a idéia de que há necessidade de se
fortalecer este Poder. E não há outra forma de
fortalecer o Poder Legislativo senão a adoção do
sistema parlamentarista de governo. Até os esta
dos Unidos já falam na adoção de um sistema
parlamentarista de governo. A Argentina já anun
cia mudança do sistema de governo. Efetivamen
te, só se consegue um sistema democrático atra
vés de uma modalidade de consenso, que é o
parlamentarismo. Por isso andou bem o nobre
Relator ao propor a criação da figura do Primeiro
Ministro, que estabelece a responsabilidade do
Governo perante o Parlamento. Por isso, confia
mos na rejeição da emenda do nobre Presidente
desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pas
saremos à votação do destaque que propõe a
supressão, no art. 5°, em vários incisos, no art.
6°, § 2",nos arts. 9", 10,14, 16, e 28, da expressão
Primeiro-Ministro.

Algum dos Srs. Constituintes deseja usar da
palavra, pela ordem, sobre a matéria? (Pausa)

Vamos passar à votação. Aqueles que são a
favor da supressão da expressão Primeiro-Minis
tro, votarão "sim". Aqueles que são a favor da'
manutenção da expressão, votarão "não".

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Vota
ram "sim" os Senhores Constituintes Alexandre
Costa, Álvaro Antônio, Bocayuva Cunha, Farabu
lini Júnior, Leopoldo Bessone, Lúcio Alcântara,
Manoel Ribeiro, Rubem Branquinho e José Gue
des. Total: 8 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Aci
vai Gomes, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jor
ge Hage, José Jorge, LuizViana, Nelson Wedekin
e Victor Faccioni. Total: 9 votantes. Rejeitada a
emenda.

Passaremos, agora, à emenda de autoria do
Constituite Fernando Henrique Cardoso, que dá
nova redação ao art. 5°, alínea 1 do anteprojeto.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes, porque
essa emenda é extremamente importante e tem,
inclusive, o apoio do Ministério das Relações Exte
riores, que julga fundamental a aprovação dessa
redação. Dê-se a seguinte redação ao art. 5°, alí
nea I, do anteprojeto:

"Resolver, definitivamente, sobre os trata
dos, convenções e acordos internacionais ce
lebrados pelo Poder Executivo, bem como,
na forma e nos limites fixados em decreto
legislativo, sobre todos os atos internacionais
que impliquem compromisso de qualquer
espécie para o país".

Concedo a palavra ao Constituinte Itamar Fran
co.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, queria respeitosamente lembrar
que V.Ex'saltou o art. 4° Eu também apresentei
uma emenda ao art. 5° Quer dizer,vai ficar cornplí-
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cado o processo. Sr. Presidente, gostaria de que
V. Ex" lesse novamente a emenda apresentada
pelo Constituinte Fernando Henrique Cardoso

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex" está preocupado.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Não estou preocupado, mas ocorre que apresen
tei uma emenda ao art. 5° e vejo que, em seguida,
teremos de discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Há
várias emendas, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
O problema não é apenas resolver. Mas vou além.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Co
mo V.Ex" sabe, não tivemos tempo de organizar
bem o trabalho. No que se refere ao art. 5°, há
a emenda dos Constituintes Fernando Henrique
Cardoso, Vivaldo Barbosa, Jorge Hage e a de V.
Ex"

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, trata-se exatamente de problema
de redação. É exatamente sobre o termo "resol
ver" me chamo a atenção dos colegas na emenda
que apresentei.

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Já
que ninguém quis encaminhar a votação da
emenda apresentada pelo Constituinte Fernando
Henrique Cardoso, vamos iniciar a sua votação.
Antes, porém, vou lê-Ia novamante.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACOONI
Sr. Presidente, qual é o número dessa emenda?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Emenda n° 138 que dá redação nova à alínea
1 do art. 5° Vou lê-la novamente:

"Art. 5°
1-resolver definitivamente sobre trata

dos, convenções e acordos internacionais ce
lebrados pelo Poder Executivo, bem como,
na forma e nos limites fixados em decreto-le
gislativo, sobre todos os atos internacionais
que impliquem compromissos de qualquer
espécie para o país."

A justificação é muito curta. Acho que vale a
pena lê-Ia também.

"Justificação.
Na medida em que as relações interna

cionais se tomaram mais densas e comple
xas, passaram a gerar uma variedade de atos
e documentos oficiais de hierarquia inferior
aos tratados, convenções e acordos, Aqui
não se propõe que todos eles passem pelo
crivo do Poder Legislativo, o que emperraria
a condução da política externa. O próprio
Legistativo, no entanto, deve determinar, so
beranamente, quais as classes de atos inter
nacionais passarão pelo seu crivo e até onde
irá a autonomia do Poder Executivo nessa
matéria."

É esse o objetivo da nova redação dada pelo
Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

Antes de passar à votação, concedo a palavra
ao Constituinte Itamar Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente esse é um ponto da maior serie-

dade, que o Consgresso tem debatido nos últimos
anos. Eu também apresentei uma emenda a esse
artigo que daqui a pouco V. Ex" deverá ler, em
que chamo a atenção de todos para isto: a palavra
não é "resolver". O Congresso Nacional tem que
aprovar previamente.

A redação dada pelo ilustre Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso não satisfaz. É exata
mente o que tem acontecido, sobretudo no cam
po das relações exteriores, quando os tratados
internacionais são ad referendum do Congresso
Nacional e não aprovados previamente por ele.

O Itamarati, sistematicamente, tem firmado os
acordos.

Sr. Presidente, a redação dada pelo ilustre
Constituinte Fernando Henrique Cardoso não al
cança exatamente o que se pretende agora, que
é dar flexibilidade e maior autonomia ao Poder
Legislativo. Gostaria de alertá-lo que essa praxe
da executoriedade provisória, vem sendo adotada.
O Poder Executivo usa essa faculdade para, de
pois, remeter os acordos internacionais ao Con
gresso Nacional. Assim ocorreu em relação ao
acordo no campo nuclear, firmado entre o Brasil
e a Argentina. Então, é preciso que a redação
seja no sentido de - por isso me permitir apre
sentar emenda nesse sentido - aprovar os acor
dos previamente. O Congresso tem de aprová-lo
previamente. Ele não tem de resolver. Resolver
definitivamente é uma expressão que o ltamarati
tem utilizadopara celebrar os acordos, para exata
mente só enviá-lo ao Congresso Nacional depois
de os terem assinado. Então, temos que aprová-lo
previamente. Essa é a razão pela qual pedi a V.
Ex"que colocasse em votação a nossa emenda,
porque creio que ela é mais substanciosa nesse
aspecto, não deixando de entender que o Senador
Fernando Henrique Cardoso avança, mas não
avança na redação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Es
tamos no processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Estou encaminhando contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex"está encaminhando contra. Faculto a palavra
a quem queira encaminhar a favor. Não havendo
ninguém vou passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pela ordem, Sr. Presidente, ainda quanto à
votação. Quero saber de V. Ex" se há um destaque
do Constituinte Itamar Franco em que S. Ex"pede
audiência prévia do Congresso Nacional. Se isso
for verdade, votarei a favor do destaque do Consti
tuinte Itamar Franco.

(Fora do microfone, inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Constituinte Itamar Franco vai ler a sua emenda.

Nós estamos em processo de votação, mas
o Senador, numa deferência especial que ele me
rece, pede para ler a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, não é problema de deferência, em
absoluto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
porque estamos em processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO-
V.Ex" citou o art. 4° e eu fiquei tranqüilo. É preciso

deixar daro que a minha redação vai causar pro
blema, porque já percebi que a manífestação da
nossa Comissão é em relação à manutençao do
Presidente da República. Na minha redação man
tive a expressão "Primeiro-Ministro." A re.dação
que dei neste caso - e ela pode s~r ~odificad~
em relação ao Presidente da República - foi
a segumte:

"Aprovar previamente os tratados, conven
ções, acordos e atos internacionais firmados
ad referendum pelo Primeiro-Ministro,bem
como quaisquer outros instrumentos que te
nham por objeto implementá-lo."

Explico por quê.

"A praxe que vem sendo adotada pelos ór
gãos executivos de dar executoriedade provi
sória aos atos internacionais firmados em no
me do País até o final do pronunciamento
do Congresso Nacional deve ficar expressa
mente proibida."

Esse é um ponto sagrado do Congresso Nacio
nal. Assim se endividou o País, assim se têm
firmado acordos internacionais, particularmente
no campo nuclear, Foi o que aconteceu com o
próprio acordo Brasil-Alemanha, do qual o Con
gresso Nacional pouco tomou conhecimento. En
tão eu digo que a aprovação há de ser sempre
prévia e a assinatura do texto definitivo condicio
nada ao referendum do Congresso Nacional. E
coloquei o Primeiro-Ministro, porque o nobre Re
lator encaminhou todo o seu parecer consíde
rando a figura do Primeiro-Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Al
gum Constituinte deseja usar a palavra sobre o
assunto?

Com a palavra o Sr. Constituinte Nelson We
dekin.

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKlN
Gostaria de saber se o destaque dado pelo Consti
tuinte Itamar Franco só fala das convenções, acor
dos e tratados?

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Vou mais além: falo nos tratados, convenções,
acordos e atos internacionais. Tento fazer uma
abrangência que não está nem na emenda do
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Relator José Jorge para con
traditar.

O SR. REI.ATOR (José Jorge) - Para defender
o que coloquei. Na realidade, gostaria de resolver
definitivamente esse assunto. O processo de assí
natura desses acordos, tratados e convenções,
como o próprio nome diz,é um acordo com outra
parte. Então, depende de uma série de entendí
mentos que são realizados entre o Brasil e os
demais países. Na verdade, fica difícilesse acordo
ser aprovado pelo Congresso antes de estar na
forma pela qual seria aceita por outro país. Desta
maneira, "resolver defimtivamente", não significa
entrar em vigor; ele é assinado com outro país,
mas só entra em vigor quando for aprovado e
publicado o decreto legislativo. Quer dizer, na si
tuação atual, ele entrava em vigor e o Congresso
apenas definia, posteriormente. Com esta ernen
da ele só entrará em vigor com a publicação do
decreto legislativo. Por outro lado também, colo-
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camos a expressão. "Presidente da República",
porque mesmo no regime parlamentarista que
adotamos no relatório, inclusive na parte do Poder
Executivo, caberia ao Presidente da República es
se relacionamento com os outros países, etc. To
da essa parte intemacional seria feita pelo Presi
dente da República. Então, eu acredito que desta
forma, resolvendo definitivamente com a publica
ção do decreto legislativo, facilita as negociações
e também de certa maneira cobre as preocu
pações do Constituinte, porque ele só entrará em
vigor depois de aprovado pelo Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Não há possibilidade de
mais alguém falar, senão não dá certo.

Quem vota "não", vota contra a nova redação
dada pelo Constituinte Femando Henrique Cardo
so no § 1', alínea I do art. 5°

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes Alexandre
Costa, Bocayuva Cunha e Lúcio Alcântara. Total
3 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Ací
vai Gomes, Álvaro Antônio, Farabulini Júnior,
Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge Hage,
José Jorge, Leopoldo Bessone, Luiz Viana, Ma
noel Ribeiro, Nelson Wedekin, Rubem Branqui
nho e VictorFaccioni. Total: 13votantes. Rejeitada
a emenda.

Votamos, agora, a emenda do Constituinte Ita
mar Franco.

Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, pela ordem. Percebo uma situação
curiosa, quando determinados Srs. Constituintes
desejariam votar no mérito do assunto específico,
objeto do destaque dessa emenda do Constituinte
Itamar Franco, no que se refere a essa prerrogativa
do Poder Legislativo. Mas não o farão devido ao
fato de que ela se refere ao Primeiro-Ministro,
que é um aspecto absolutamente acessório, adje
tivo neste momento, neste artigo, nesta emenda,
embora seja fundamental em outros artigos, in
clusive naqueles nos quais já saiu vitoriosa a tese
do parlamentarismo. Mas, neste momento, não
é o centro da questão.

Consulto a Mesa se não haveria uma forma
regimental ou consensual para que se pudesse
de fato, em termos de conteúdo, submeter-se à
apreciação dos votos do Plenário o mérito da pro
posta do Constituinte Itamar Franco, evitando que
ele fosse prejudicado. Seria através de subemen
da. Se for o caso, apresento neste momento a
subemenda para este efeito, para que se possa
submeter o assunto que está em discussão, que
é a questão dos acordos intemacionais.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
putado Jorge Hage, em que pese a engenho
sidade da imaginação de V.Ex' e a sua experiência
parlamentar, a Mesa não pode fugir de certas nor
mas. Temos que votar exatamente, aprovar ou
rejeitar a emenda nos termos em que foi redigida.
E não há substitutivo, não há coisa alguma.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - O
autor concorda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
mita-me dizer-lhe que já está conclusivamente
respondida a questão de ordem de V. Ex'

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Es
pero que seja realmente uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO
Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria que V. Ex'
consultasse o próprio autor da emenda se S. Ex'
não gostaria de suprimir a expressão "Primeiro
Ministro".

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Mesmo que S. Ex" queira, a Mesa não está de
acordo.

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Não
é possível começarmos a aceitar modificações
na redação das emendas. Isso aqui vai virar um
camaval- que me perdoem os colegas. Temos
que nos manter dentro do que está escrito.

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, pela ordem. Quando tentei falar,
mas fui impedido pela rigidez regimental, desejava
ouvir do nobre Relator aquilo que ouvi em con
versa particular e que julgo ser de grande relevân
cia para que pudéssemos votar bem. Veja bem:
estamos decidindo aqui sobre coisas da maior
importância e acho que cada um de nós deseja
votar com a plena consciência daquilo sobre o
que está deliberando. Confesso a V. Ex' - não
sei qual a situação dos demais companheiros da
Subcomissão - que já conheço o ponto de vista
do Relator. Não sei se algum de nós aqui tem
condições de distinguir entre a proposta tal como
estava no relatório do nobre DeputadoJosé Jorge
e a emenda do Senador Femando Henrique Car
doso. Daí porque, naquele momento do processo
de votação, queria justamente que o Relator nos
pudesse esclarecer melhor, porque, tanto quanto
pude pressentir, identifiquei bem a proposta do
Constituinte Itamar Franco, que quer a aprovação
prévia. Quer dizer, o Brasil não praticará nenhum
ato intemacional, tratado ou acordo sem que o
Parlamento aprove previamente. Mas não percebo
distinção, por exemplo, entre as propostas dos
Constituintes Fernando Henrique Cardoso e José
Jorge. Dai porque julgo que, em certas matérias,
é melhor que percamos um pouco mais de tem
po, mas votemos com absoluto conhecimento
daquilo sobre o que estamos votando. Nuances,
pequenas diferenças ou o que seja, mas a fím
de que o Plenário seja suficientemente esclare
cido.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
bre Deputado Lúcio Alcântara, infelizmente já foi
deliberado sobre a emenda do Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso. Votaremos, agora, a
emenda do Constituinte Itamar Franco, sobre o
mesmo assunto, que diz o seguinte:

"Dê-se ao inciso I do art. 5° a seguinte
redação: Art. 5°, Inciso I - Aprovar, previa
mente, os tratados, convenções, acordos e
atos internacionais firmados ad referendum
pelo Primeiro-Ministro, bem como quaisquer
outros instrumentos que tenham por objeto
implementá-lo."

Seguindo sua sugestão, vou pedir ao nosso
nobre Relator, José Jorge, que mostre a diferença
entre a redação dada por S. Ex" e pelo Constituinte

Itamar Franco, antes mesmo de dar a palavra
ao Constituinte Itamar Franco.

O SR. RElATOR (José Jorge) - Já falei sobre
este assunto. Acho que a diferença básica está
na forma como redigimos. A redação do Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso facilita ao Po
der Executivo manter com outros países os enten
dimentos necessários para se chegar a uma acor
do. Como o próprio nome diz,tanto acordo, quan
to convenção ou tratado, são feitos no mínimo
a dois; então, há necessidade de um entendimen
to prévio. Feito esse entendimento, o Poder Exe
cutivo, através do Presidente da República, assina
o tratado, que vem ao Congresso, e só entra em
vigor quando o decreto legislativo que o aprova
estiver publicado. Acho que desta forma está ga
rantido. Coloquei tratado, acordo e convenção e
os atos deles decorrentes. Acho que está bem
mais amplo que a situação atual e, ao que me
parece, está garantida a devida anuência do Poder
Legislativo.

Quanto à solução do Constituinte, considero-a
também boa, embora não tenha considerado sob
esse ângulo, talvez receoso de que essa aprovação
prévia pudesse inibir os entendimentos ou, depois
que o Congresso o aprovasse, o outro pais poderia
não aprová-lo e teria que se voltar atrás. Então,
isso poderia inibir os entendimentos. Achei que
desta forma garantimos a flexibilidade para a ne
gociação e a aprovação do Congresso, antes de
ele entrar em vigor.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De-.
putado Lúcio Alcântara, V.Ex" está satisfeito com
a explicação do Relator? (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte Itamar Fran
co.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, pouca coisa tenho a acrescentar.
Apenas coloquei "Primeiro-Ministro", porque o
parecer do Relator referia-se a um parlamenta
rismo misturado com presidencialismo. Veja o
nobre Presidente, que está um pouco exigente
e correto dentro das normas regimentais, que se
a proposta de V. Ex' fosse aprovada eliminando
a expressão "Primeiro-Ministro", o parecer do no
bre Relator teria que ser reexaminado. Quem dis
solveria a Câmara dos Deputados? No entanto,
a Casa manteve o parecer porque não houve nú
mero suficiente. Seria o Presidente da República
que procederia à dissolução da Câmara dos De
putados? A exclusão da expressão "Primeiro-Mi
nistro" tumultuaria de tal maneira o parecer do
Relator, que S. Ex" teria que fazer um novo parecer.
Esta é a verdade: o Relator pode confirmar ou
não. Se eliminássemos a figura do Primeiro-Mi
nistro, conforme ~eriaV.Ex", teríamos que levan
tar uma questão de ordem e o Relator teria que
fazer um novo parecer, porque todo o parecer
do Relator se baseia ora no Presidente da Repú
blica, ora no Primeiro-Ministro. Ele faz, a nosso
ver, uma mesclagem diferenciada do que pensa
mos do parlamentarismo, razão pela qual inseri
no contexto do acordo intemacional a expresão
"Primeiro-Ministro" e não "Presidente da Repú
blica. Evidentemente, se fosse o regime presiden
cialista, seria o Presidente da República. Quero
chamar a atenção da Comissão, com muito res
peito ao Presidente e aos nobres companheiros,
que esta redação dada pelo nobre Relator, a qual
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respeitamos, e dada pelo Constituinte Femando
Henrique Cardoso, permite exatamente o que tem
acontecido hoje. O Brasil assina acordos interna
cionais e é claro que esse acordo só vai ser defini
tivo se aprovado pelo Congresso. Enquanto o
Congresso não o aprova, ele está em vigor, está
em execução, e isso é que é grave para o Legis
lativo.Não podemos mais permitir que isso conti
nue acontecendo. Temos que definir a vigência
dos acordos assinados hoje pelo ltamarati e pelo
Executivo brasileiro. Citei o exemplo do acordo
assinado com a Argentina no campo nuclear: o
acordo está em vigor e só depois chegou ao Con
gresso Nacional. Assim mesmo, depois de o Con
gresso ter reclamado, esse acordo entrou em vi
gor.

Encerrando, este é um ponto fundamental das
prerrogativas que o Legislativo não deve e não
pode abrir mão, quando se pretende uma nova
Constituição democrática para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles que votarem
"sim", estão votando a favor da sugestão do Cons
tituinte Itamar Franco, portanto, modificando a
redação dada pelo Relator José Jorge. Os que
votarem "não", mantêm a redação dada pelo
Constituinte José Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes ÁlvaroAn
tônio, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge
Hage, Leopoldo Bessone, Luiz Viana, Nelson We
dekin e Victor Faccioni. Total: 8 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Aci
vai Gomes, Alexandre Costa, Bocayuva Cunha,
Farabulini Júnior, José Jorge, Lúcio Alcântara,
Manoel Ribeiro e Rubem Branquinho. Total: 8 vo
tantes. O Presidente exerceu a prerrogativa de
desempatar a votação manifestando-se nova
mente contrário. Com isso o total de votos elevou
se a 9, ficando rejeitada a matéria.

Agora, a do Constituinte VivaldoBarbosa, que
acrescenta incisos ao art. 5° do anteprojeto. Ele
acrescenta:

"Acrescente-se incisos ao art. 5° do ante
projeto.

XII - Controlar a execução orçamentada
inclusive as dotações para o Judiciário com
atribuição de liberar parcelas do orçamento
em cada trimestre mediante prestação de
contas dos gastos do trimestre anterior.

XIll- Estabelecer a obrigatoriedade do
funcionamento das Comissões em caráter
periódico e permanente e organizados da so
ciedade que nelas terão voz.

XIV- Fiscalizar os gastos públicos, inclu
sive o Judiciário e organizar serviços de audi
toria para esta finalidade.

)N - Escolher os membros dos Tribunais
Superiores na forma prevista nesta Consti
tuição.

XVl- Homologar as decisões judiciais
que envolvam responsabilidade civil ou cri
minal de magistrados. Por decrsêo de dois
terços dos seus membros, a Assembléia Na
cional da República poderá reexaminar a de
cisão judicial.

XVII- Censurar o desempenho de Minis
tros de Estado, dirigentes de órgãos, autar
quias, empresas públicas e de empresas de

economia mista e integrantes da magistra
tura.

§ 1° A moção de censura pelo Legisla
tivo importa se aprovada na substituição do
titular pelo Chefe do Executivo.

§ 29 A moção somente poderá ser apre
sentada seis meses após a nomeação."

Para encaminhar contra, passamos à votação.
Aqueles que votarem "não", mantêm a redação
do Relator e são contrários à emenda do Depu
tado VivaldoBarbosa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antonio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, Jorge Hage, José Jorge, Leopoldo
Bessone, Lúcio Alcântara, Luiz Viana, Manoel Ri
beiro, Nelson Wedekin, Rubem Branquinho e Vic
tor Faccioni. Total: 16 votantes. Rejeitada a emen
da.

Passemos agora a uma emenda do Constituinte
Jorge Hage, que requer destaque para votação
em separado, incluindo, onde couber, o seguinte
artigo no capítulo da Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Art. 5° "A idade limite para nomeação de Mi
nistros dos Tribunais de Contas será de sessenta
anos, vedada a aposentadoria antes de dez anos
de serviço no cargo."

Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Nada
tenho a opor, mas a registrar que está fora do
contexto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
verdade, está fora de ordem, mas como falava
em artigo 5", a Secretaria...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Al
gum erro de numeração. Talvez fosse mais pru
dente vota-Ia quando discutirmos o capítulo da
Fiscalização Financeira, se V. Ex" não se opõe.
Está fora do contexto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Não
me oponho.

Art. 5°, § 4°, Constituinte Itamar Franco.
Vou pedir ao Constituinte Itamar Franco, por

que não está aqui junto.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, apenas não anexei, porque eviden
temente, caberia à Mesa anexar as emendas, mas
não houve prazo. A Mesa não tem culpa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vou
pedir a V.Ex"que leia.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Estou propondo, Sr. Presidente, uma modificação
no art. 5°, inciso IV. O Relator, Srs. Constituintes,
dá a seguinte redação:

"É da competência exclusiva do Congres
so Nacional."

No inciso IV, S. Ex"fala em aprovar ou suspen
der o estado de sitio ou intervenção federal. Propo
nho a seguinte redação:

"Inciso IV- Autorizar a decretação do es
tado de sítio, estado de alerta ou intervenção
federal."

Digo porque. A decretação de qualquer medida
excepcional, seja de sítio, de emergência ou de

intervenção federal nos Estados, deve ser prece
dida de autorização legislativa. A urgência na im
posição da medida não justifica, em hipótese al
guma, sua adoção à revelia do Congresso Na
cional.

Então, Sr. Presidente, a redação que proponho,
ao invés de aprovar, é autorizar a decretação do
estado de sítio, estado de alerta ou intervenção
federal.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vou
solicitar ao Relator, José Jorge, que faça um co
mentário para a Comissão, mostrando a diferença
que há entre a sua redação e a redação dada
pelo Constituinte Itamar Franco.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
a diferença parece bastante clara na redação dada
no anteprojeto, o Poder Executivo decreta o esta
do de sítio ou a intervenção federal e depois enca
minha para o Congresso aprovar. Esta tem sido
a norma atual, inclusive na Afonso Arinos etc.
Agora, quando examinei a emenda da Consti
tuinte Itamar Franco, não a aceitei, porque a
minha preocupação foi principalmente quanto ao
estado de sítio. E que muitas vezes o estado de
sítio é tomado em condições bastante adversas
e achei que talvez essa autorização a priori, pelo
Legislativo,não tivesse a agilidade necessária para
que essa medida fosse tomada. Foi somente esta
a questão. Não há dúvida de que haverá maior
participação do Legislativo. Mas tenho medo de
que retire o efeito de rapidez de que se necessita
para a medida.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles Srs. Constituinte
que votarem "sim", estarão de acordo com a reda
ção dada pelo Constituinte Itamar Franco; aqueles
que votarem "não", não estarão de acordo com
ela e , portanto, a favor da manutenção de que
foi redigido pelo Relator, Constituinte José Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Itamar
Franco, Jorege Hage, LuizViana,Nelson Wedekin,
Rubem Branquinho e victor Faccioni. Total 9 vo
tantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Ale
xandre Costa, Bocayuva Cunha, Farabulini Júnior,
José Jorge, Lúcio Alcântara, e Manoel Ribeiro.
Total: 6 votantes. Rejeitada a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Com o voto contrário de V. Ex", o que é lamentável.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -lIus
tre Constituinte, é quase um dever votar como
Relator. Lamento muito.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Lamentamos o voto de V.Ex"com todo o respeito.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Mas
isso nós podemos corrigir na comissão temática.
V.Ex"não esta derrotado.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
É difícilacreditar nisso.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Há
mais uma emenda do Constituinte Itamar Franco,
para a votação em separado ao art. 59:
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"Autorizarpreviamente a mobilização das
forças armadas bem como o seu emprego
em operações..."

Contituinte Itamar Franco peço ajuda a V. Ex',
porque...

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, mando acrescentar ao art. 5° o
seguinte inciso:

"Autorizarpreviamente a mobilização das
Forças Armadas, bem como o seu emprego
em operações internas ou externas de qual
quer natureza.

Voltoa insistir nesse aspecto, lementavelmente
derrotado na questão do estado de sitio. Caberá
ao Congresso Nacional, e sempre a ele - a não
ser que queiramos continuar com uma Consti
tuição autoritária mobilizar- as Forças Armadas
e não apenas o Executivo, porque este amanhã,
poderá determinar o deslocamento das nossas
tropas a seu bel-prazer. O Congresso Nacional
tem obrigação de estar atento às Forças Armadas.

É esta a razão da nossa emenda Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex' está acrescentando?

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Estou acrescentando, porque o nobre Relator não
considerou este fato.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Não
sei se o Relator deseja manifestar-se sobre o as
sunto.

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Na realidade,
tive esta preocupação, mas pensei na possibi
lidade de um ataque aéreo ou qualquer outro,
quando certamente ficaria o País impossibilitado
de mobilizar suas tropas. Acho que deveria haver
algumas restrições, porque, nos termos em que
se encontra, poderia gerar certa imobilidade no
momento em que se necessitasse, com urgência,
da mobilização dessas tropas. De fato, considero
que internamente, muitas vezes as tropas são mo
bilizadassem necessidade, como ocorreu em gre
ve recente, para proteger refinarias. Mas, no caso
externo, entendo que isso poderia ser perigoso
para o Pais.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles que são a favor
da inclusão da sugestão do Constituinte no ante
projeto, votarão "sim"; os que se posicionam con
tra ela, votarão "não".

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Vota
ram "sim" os Senhores Constituintes: Bocayuva
Cunha, Itamar Franco e Jorge Hage. Total: 3 vo
tantes.

Votaram "não" os Senhores constituintes: Aci
vaiGomes, Alexandre Costa, ÁlvaroAntônio,Fara
bulini Júnior, Henrique Córdova, José Jorge, Lú
cio Alcântara, LuizViana,Manoel Ribeiro, Nelson
Wedekin, Rubem Branquinho e Victor Faccioni.
Total: 12 votantes. Rejeitada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte José Genoíno, V. Ex' é muito bem
recebido nesta Subcomissão, mas peço-lhe que
não perturbe os trabalhos da nossa subcomissão
desta maneira. Constituinte Itamar Franco há
mais uma emenda de V. Ex' acrescentando os
planos regionais. Peço a V. Ex' que encaminhe

a votação. Tem o Constituinte Itamar Franco a
palavra.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Estou triste, e até impressionado, com o voto do
Presidente no que se refere ao estado de sítio.

Sr. Presidente, estou acrescentando ao art. 5°
inciso que dá ao Congresso Nacional atribuições
que hoje não lhe competem.

"Dispor sobre os planos nacionais e regio
nais de desenvolvimento econômico, exercer
a respectiva fiscalização, aplicando as san
ções cabíveis no caso de descumprimento,
e autorizar prévia e expressamente a assun
ção de obrigações, dividas ou ônus interna
ou externamente."

O Congresso Nacional hoje não tem o poder
de ingerência de que precisa em relação aos pla
nos nacionais e regionais de desenvolvimento
econômico. Estamos assistindo o notávelMinistro
do Planejamento que a República tem hoje, ho
mem de ilibada conduta moral, dispor de verbas
a seu bel-prazer, a fundo perdido - utilizando,
sempre critério político - para esse ou aquele
Estado, para esse ou aquele Município,a exemplo
do que fez o Sr. Secretário Especial de Comuni
cação da Presidência da República na última cam
panha eleitoral,quando aplicou verbas vergonho
sa e indiscriminadamente, sobretudo, no meu Es
tado, Minas Gerais sem comprovantes. Há mais
de quarenta dias, enviamos, através do Senado,
requerimento de informações à Presidência da
República, o qual, lamentavelmente, até hoje não
foi respondido. Sr. Presidente, essas verbas são
aplicadas segundo critériopolítico,não se levando
em conta os planos nacionais e regionais, sob
a fiscalização do Congresso Nacional

É esta a razão por que estamos tentando inserir
no art. 59este inciso.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Sr. Relator deseja dar uma informação.

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Na realidade,
a preocupação do Constituinte Itamar Franco
também é a nossa. Inserimos nas atribuições do
Poder Legislativo, art.4°, item IV:

"Cabe ao Congresso Nacional, com a san
ção do Presidente da República, dispor sobre
todas as matérias de competência da União,
especialmente planos e programas nacionais
e regionais de desenvolvimento."

Ainda quanto ao acompanhamento desses pla
nos, consta do art. 18, item XII:

"Apreciar programas de obras, planos na
cionais, regionais e setoriais de desenvolvi
mento e sobre eles emitir parecer."

Tivemos, pois, a mesma preocupação do Cons
tituinte Itamar Franco. Não sei se ficou claro, mas
me parece que as preocupações de S. Ex' estão
incluídas no relatório.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
E quanto às sanções?

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Colocamos,
de um lado, as atribuições e, de outro, as diversas
sanções, porque, se para cada atribuição fosse
colocada a sanção respectiva, em caso do seu
não-cumprimento, ,ficaria repetitivo, porque se·

riam as mesmas formas de sanção para as diver
sas atribuições não-realizadas.

Acredito, portanto, que as preocupações do
Constiuinte Itamar Francojá estejam incluidas em
diversos artigos de nosso relatório.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fara
bulini Júnior, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, gostaria que V.Ex' achasse por
bem esclarecer a matéria, da mais alta impor
tãncia, sugerida pelo Constituinte Itamar Franco
e explicitada agora pelo ilustre Relator. É que ao
art. 18, inciso XII, do parecer do ilustre Relator
da Subcomissão, apresentei destaque para que
se acrescentasse à expressão "programa de
obras" o termo "com direito a veto", porque o
ilustre Relator não diz que se deve preexaminar,
isto é, examinar a prlorl o projeto do Executivo.
Aflrma S. Ex' que se deve, isto sim, "apreciar pro
gramas de obras, planos nacionais, regionais e
setoriais do desenvolvimento e sobre eles emitir
parecer", mas não estabelece se a prlorl ou a
posterlorl. E o que desejamos - acho - nesta
Subcomissão é que se aprecie a prlorl e não
a posterlorl, todo programa de investimentos
e empréstimos públicos.

Por isso, gostaria que V. Ex' nos esclarecesse
sobre o que ocorre exatamente com o art. 18,
inciso XII, do parecer do ilustre Relator, para que
pudéssemos votar tranquilamente o destaque do
Constituinte Itamar Franco, que, parece, encontra
guarida no nosso desejo de examinar a prlort
todo o procedimento de investimentos públicos.

Parece que este é o objetivo do Constituinte: pro
gramas de obras megalomaníacas devem virpara
cá a prlorl, não a posterlorl.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pe
ço mais uma vez ao nosso Relator que se mani
feste sobre o assunto, porque realmente não está
muito claro.

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Na verdade,
já tive todas as preocupações dos Constituitnes
Itamar Franco e Farabulini Júnior, só que, pela
própria forma de organização do relatório, elas
aparecem em locais distintos. Eu também quero
que o relatório seja claro ao estabelecer que pro
gramas de obras como o da Ferrovia Norte-Sul,
ou qualquer outro dessa dimensão, devem ser
aprovados pelo Poder Legislativo.É por isso que
eu digo "apreciar e emitirparecer", o que significa,
evidentemente, dar opinião favorávelou contrária.

Gostaria que V. Ex" lessem o art. 31, alínea
"e", que diz:

"É vedado o inicio, sem autorização do
Poder Legislativo, de projetos não-previstos
na proposta orçamentária."

Coloquei este item devido às minhas preocu
pações, mas, principalmente, pelas preocupações
do Constituinte Farabulini Júnior, porque durante
todas as reuniões S. Ex' sempre levantou este
ponto. Depois da aprovação deste anteprojeto,
nenhum projeto poderá ter inicioe evidentemente
todo programa necessita de rec}lrsos - sem au
torização do Poder Legislativo. E preciso verificar
que hoje a legislação orçamentária não estabelece
tal condição.



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 24 17

Creio, portanto, que desta forma o Congresso
estará respaldado para impedir o início de qual
quer projeto que não tenha sido aqui aprovado,
na hora do exame do orçamento ou posterior
mente.

o SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - An
tes de conceder a palavra ao Constituinte Lúcio
Alcântara, indago do Constituinte Itamar Franco
se concorda com as observações do Relator.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
O nobre Relator - tive o cuidado de verificar
- avançou bastante em face da atual Consti
tuição. Mas quero ir além, aplicando sanções, exa
tamente no que difere a minha emenda do pare
cer do nobre Relator. Aplico sanções no caso de
descumprimento da autorização que o Congresso
der ao Executivo, o que hoje não se processa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Lúcio
Alcântara.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
A mim me parece também que há uma diferença
substancial entre a proposta do Relator e a do
Constituinte Itamar Franco. E minha intervenção
é no sentido de pedir esclarecimentos sobre o
assunto. Éque o Constituinte Itamar Franco inves
te também nas áreas dos contratos, dos financia
mentos, quando submete à apreciação prévia do
Congresso Nacional a contratação de financia
mentos e empréstimos para realizar os planos
regionais e estaduais a que se refere.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Constituinte José Jorge insiste em mais um escla
recimento sobre isso.

Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
essa preocupação do Constituinte Itamar Franco
também foi colocada.

O inciso IV do art. 10 diz o seguinte:

"Autorizar ou vetar previamente emprés
timos, operações de acordos extemos, de na
tureza financeira, de interesse da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios,ou qualquer órgão, entida
de ou sociedade de que participem."

Este se refere a empréstimos externos, e há
outro igual a este sobre empréstimos internos.
Portanto, também de financiamento de certa for
ma está previsto.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Os Constituintes que con
cordarem em acrescentar ao art. 5° a proposta
do Constituinte, votarão "sim"; aqueles que a
acharem desnecessária, votarão "não".

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes:AcivalGo
mes, Alexandre Costa, ÁlvaroAntôruo, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Itamar Franco, Jorge
Hage e VictorFaccioni. Total: 8 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes: Hen
rique Córdova, José Jorge, Lúcio Alcântara, Ma
noel Ribeiro, Nelson Wedekin e Rubem Branqui
nho. Total: 6 votantes. Rejeitada a emenda.

Passamos agora ao destaque requerido pelo
nobre Constituinte Farabulini Júnior, vazado nos
seguintes termos:

"Requeiro destaque para votação em sepa
rado da emenda ao art. 5° do parecer do
Relator da Subcomissão do Poder Legisla
tivo."

O § 8° do art. 59passará a ser:

"Julgar anualmente as contas do Presiden
te da República."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fara
bulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, mantenho o destaque que ainda
está do ponto de vista presidencialista, uma vez
que o nobre Relator estabeleceu em sua medida
a expressão "Primeiro-Ministro", e desejo, então,
aprovar as contas do Presidente da República.

Mantenho o meu destaque e peço aos nobres
Pares que votem a favor da matéria se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Victor
Faccioni, que deseja tecer algumas considera
ções a respeito do destaque.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, evidentemente o Congresso tem
de examinar as contas do Govemo. Quem chefia
o govemo é o Primeiro-Ministro e, portanto, tem
de ter responsabilidade. Todas as enquetes feitas
dentro do Congresso e da Constituinte dão como
vontade majoritária a adoção do sistema parla
mentar de govemo. Esta Comissão, pela aprova
ção prévia do parecer do Relator, já deu decisão
nesse sentido. Então, é uma questão de coerência
mantermos a mesma linha.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Aqueles Constituintes que aprovarem o requeri
mento de destaque para a emenda do nobre
Constituinte Farabulini, votarão "sim", os que fo
rem contra ele votarão "não".

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Vota
ram "sim" os Senhores Constituintes Alexandre
Costa, ÁlvaroAntônio, Bocayuva Cunha, Farabu
lini Júnior, Leopoldo Bessone, Lúcio Alcântara
e Manoel Ribeiro.Total: 7 votantes

Votaram "não" os Senhores Constituintes Aci
vaIGomes, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jor
ge Haje,José Jorge, LuizViana,Nelson Wedekin,
Rubem Branquinho e VictorFaccioni. Total: 9 vo
tantes. Rejeitada a emenda.

"Requeiro destaque para votação em sepa
rado do art. 5°, inciso IX."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Itamar
Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, estou propondo a seguinte modifi
cação ao inciso IXdo art. 59do parecer do nobre
Relator, que passaria a ter a seguinte redação:

"Fiscalizar e controlar, conjuntamente ou
através de qualquer das Casas, os atos do
Poder Executivo, inclusive os da Administra
ção "Indireta".

Agora vem a parte que acho fundamental que
a Comissão analise com isenção:

"Promovendo, quando for o caso, a anula
ção dos atos ilegaisou contrários ao interesse
público e a responsabilidade de quem lhes
haja dado causa."

Sr. Presidente, explico e justifico.
O exercício da função fiscalizadora dos atos

do Poder Executivo é da mais alta relevância para
o Poder Legislativo. Entretanto, pouca relevância
e eficácia tem tido, porque no texto vigente não
se faz acompanhar do poder-dever de promover
a anulação dos mesmos e a responsabilidade dos
agentes.

Sr. Presidente, fiscalizamos, mas não podemos
anular os atos ilegais e contrários ao interesse
público. Tivemos o exemplo dado pelo próprio
Constituinte Farabulini Júnior, a Ferrovia Norte
- Sul que o Poder Executivo teme realizar. Se
amanhã for julgado ilegal e contrário aos interes
ses públicos, o Poder Legislativo terá o dever e
o direito de anular esse ato do Presidente da Repú
blica. Não adianta apenas fiscalizar. O Legislativo
tem de ir mais à frente, devendo anular os atos
considerados contrários ao interesse nacional e
a coisa pública.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Relator José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Gostaria de
fazer um esclarecimento.

Na realidade, concordo com a idéia do nobre
Constituinte Itamar Franco. Apenas achei que
anular contratos deveria ser atribuição do Poder
Judiciário, cabendo ao Legislativo, no caso de
haver alguma irregularidade, encaminhar ao Po
der Judiciário o pedido de anulação daquele con
trato para que este o julgue, porque é no Judiciário
que há o contencioso, que alguém pode defen
der-se.

Suponhamos, por exemplo, que o PMDB, que
tem 305 Deputados e maioria absoluta no Sena
do, fosse unido e quisesse anular qualquer ato
em contrato de determinadas instituições. Se há
contrato, sempre existe um terceiro e não apenas
o Executivo. Existe outro que está participando.
O PMDB, simplesmente com uma votação, anu
laria o ato e a outra parte não teria como se de
fender.

Acho que esse julgamento cabe ao Judiciário.
Colocamos no dispositivo que trata das comis
sões de inquéritos, que elas teriam todas as atri
buições das autoridadesjudiciais, para que pudes
sem tomar depoimentos. Acho que a decisão fmal
deve ser do Judiciário, sob pena de se misturarem
os Poderes.

O SR, PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles que estiverem de
acordo com o adendo do nobre Constituinte Ita
mar Franco, votarão "sim"; aqueles que não esti
verem com ele de acordo, votarão "não".

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes:Acival Go
mes, Bocayuva Cunha, Farabulini Júnior, Henri
que Córdova, Itamar Franco, Jorge Hage, Leo
poldo Bessone, Lúcio Alcântara, Luiz Viana, Ma
noel Ribeiro, Nelson Wedekin e Victor Faccioni.
total: 12 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Ale
xandre Costa, Álvaro Antônio, José Jorge e Ru
bem Branquinho. Total: 4 votantes. Aprovada a
emenda. (Palmas.)
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Passamos agora ao destaque requerido pelo
nobre Constituinte Nelson Wedekin, para votação,
em separado, do caput do art. 6°:

"A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal poderão convocar o Primeiro-Minis
tro e os Ministros de Estado a qualquer de
suas comissões para prestarem, pessoal
mente, informações acerca de assunto pre
viamente determinado."

Nobre Constituinte Nelson Wedekin, não enten
di bem quando V.Ex' diz:"ACâmara dos Deputa
dos, o Senado Federal, poderão convocar o Pri
meiro-Ministro e os Ministros de Estado a qual
quer de suas comissões...

Peço a V.Ex'que nos explique.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
Na verdade, Sr. Presidente, este destaque é uma
espécie de subernenda, porque não consegui re
solver aquilo que desejava, uma vez que não apre
sentei emendas.

A questão é muito simples. Não é recomen
dável que o Primeiro-Ministro possa ser convo
cado pelas comissões, uma vez que existem cerca
de vinte comissões na Câmara e vinte no Senado.
Se o Primeiro-Ministro for frequentemente convi
dado por todas as comissões técnicas ou por
um número razoável delas, não terá tempo de
governar. A minha emenda é essencialmente par
lamentarista, porque quero que o Primeiro-Minis
tro governe. O Primeiro-Ministrosó compareceria
ê!IO plenário da Câmara e do Senado.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
bre Constituinte Nelson Wedekín, a Mesa encon
tra-se em grande dificuldade, muito embora sim
patize com sua idéia, porque, como acaba de
dizer, V. Ex' não apresentou emenda. Pediria a
V.Ex", se estiver de acordo, que faça esta sugestão
à comissão temática.

O SR. CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
É um mero registro, porque vou apresentá-Ia à
comissão temática.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Chegamos agora à emenda do nosso ilustre
Constituinte José Genoíno, que dá a seguinte re
dação à alínea "b" do art. 7° do anteprojeto do
Relator.

"Por iniciativa de qualquer membro do
Congresso Nacional, é obrigado o Presidente
da República a prestar, por escrito, dentro
de dois meses, esclarecimentos ou justifica
tivas sobre qualquer ato ou omissão de sua
responsabilidade.

Parágrafo único:

"O não cumprimento injustificado, pelo
Presidente da República, do dever previsto
neste artigo, constitui crime político."

Justificação:

"Com a nova redação proposta, preten
deu-se tornar mais efetivo e com maior am
plitude os requerimentos de informações,
hoje instrumentos inócuos, já que não são
vinculados à obrigatoriedade de resposta por
parte do Poder Executivo;"

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO 
Sr. Presidente, inicialmente quero chamar a aten
ção dos nobre companheiros parlamentaristas
para o fato de que a iniciativa está vinculada ao
Presidente da República. Mas esta não é a questão
central, porque, dependendo da opção desta Co
missão, isso pode ser adequado à figura do Pri
meiro-Ministro. Qual é o problema central? É que
os requerimentos de informações constituem-se
hoje em prática que não tem efeito, porque não
há obrigatoriedade de a autoridade respondê-los
em determinado prazo e não há punição que se
possa aplicar.

Nesse sentido, espero que a nossa emenda seja
acolhida pelo nobre Relator, mesmo dentro do
seu pensamento, ora parlamentarista, ora presi
dencialista, porque as prerrogativas do Congresso
Nacional têm de ser levadas a um sentido mais
profundo. O requerimento de informação não po
de ser uma satisfação do Deputado à opinião
pública, uma atitude parlamentar apenas para sair
no jornal. Surge um fato grave e se fazum requeri
mento de informação. Não. Ele tem de ter um
efeito prático, uma tramitação obrigatória dentro
do principio das prerrogativas do Congresso Na
cional.

Sabemos, Sr. Presidente, que o requerimento
de informação, dentro de um Congresso forte,
é instrumento valioso. Há cobranças por parte
das pessoas, que afirmam: tal coisa aconteceu
e nada se fez. E lhes respondemos que fízemos
um requerimento de informação e não tivemos
resposta alguma. Quer dizer, não há o efeito de,
caso não haja resposta por parte da autoridade
executiva em determinado tempo, constituir-se
em crime de responsabilidade.

Por isso, Sr. Presidente, apelo aos nobres cole
gas Constituintes desta Subcomissão, aos parla
mentaristas e aos presidencialistas, no sentido de
que aprovem esta emenda. Podemos até, na pró
pria comissão temática, adequá-Ia ao parlamen
tarismo. E a Emenda rr219, dando nova redação
à alínea "b" do art. 7° do anteprojeto do nobre
Relator.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Per
doe-me, nobre Constituinte Victor Faccioni, mas
não há como...

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCiONI .....
Sr. Presidente, quero fazer, apenas um esclare
cimento.

Tem sentido a proposta, apenas não vejo por
que ela deve suprimir o texto da alínea "b", porque
tiraria a possibilidade, prevista pelo relator, de pe
dido de informações de menor importância, que
não aqueles dirigidos ao Presidente da República,
um outro escalão. Ela deveria ser uma emenda
aditiva e não substitutiva à alínea "b". Não sei,
a esta altura, qual a fórmula para equacionar este
problema, mas, se aprovada, eliminará uma hipó
tese que o Relator lembrou muito oportunamente
e da qual não podemos abrir mão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Na
realidade, o nobre Constituinte VictorFaccioni en
caminhou contrariamente, mas gostaria de con
ceder a palavra ao nobre Relator para dar uma
explicação a este respeito.

O SR. RELATOR (José Jorge) - À alínea "b"
demos a seguinte redação:

"A Mesa da Câmara dos Deputados ou
a do Senado Federal, ou suas comissões.:"

Neste ponto houve um avanço em relação à
atual Constituição, segundo a qual só quem pode
pedir informações é a Mesa da Câmara dos Depu
tados. Agora qualquer comissão poderá pedir in
formações diretamente a qualquer autoridade.
Hoje em dia os pedidos de informação demoram
muito a obter resposta porque vão para a Presi
dência da República, passam pela Casa Civil...
Agora poderão ser encaminhados, diretamente,
a qualquer autoridade, solicitando informações
sobre fatos relacionados com matéria legislativa
em trâmite ou sujeita à fiscalização do Congresso
Nacional, ou outros assuntos relevantes - que
foi sugestão do nobre Constituinte Farabulini Jú
nior - estabelecendo prazo, limitado ao máximo
de trinta dias, para a resposta.

Quanto à emenda do nobre Constituinte José
Genoíno, alguns pontos merecem ser destacados.
Em primeiro lugar, a minha proposta permite que
se encaminhe requerimento de informação a
qualquer pessoa; a de S. Ex' refere-se apenas
ao Presidente da República. Em segundo lugar,
note-se que o encaminhamento é feito diretamen
te a cada uma das autoridades, o que não ocorre
atualmente. Por isso é que demora muito. Em
terceiro lugar, a principal preocupação de S. Ex",
que diz respeito ao prazo, está inserida na emenda
quando se dá um prazo máximo de trinta dias.
Quando os assuntos forem urgentes, e for lógico
que se a faça, o Congresso poderá definir um
prazo menor. Em quarto lugar, quando S. Ex'
afirmar que é crime político", creio que seria mais
oportuno dizer "crime de responsabilidade". Era
somente isto que queria esclarecer.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, a meu juizo, estamos diante de
uma situação singular. Eu, por exemplo, tenho
muita simpatia pela emenda do nobre Consti
tuinte José Genoíno, mas estamos com certa difi
culdade de natureza legislativa, processual, para
incorporarmos tal dispositivo.

O nobre Relator contemplou em sua propo
sição outras figuras da administração. Já a pro
posta do nobre Constituinte José Genoíno se diri
ge especificamente ao Presidente da República.
mas há algo de alta importância, que é a criação
da obrigatoriedade da resposta, havendo punição
no caso de não-cumprimento de tal exigência.
Porque certos dispositivos do nosso Regimento
não têm força de lei e, portanto, não acarretam
responsabilidade em caso de seu descumprimen
to.

Há também o aspecto já lembrado pelo nosso
Relator, referente ao crime politico. Não sou ba
charel, portanto não seria a pessoa mais indicada
para falar sobre isso, mas acho que é uma figura
que não está tipificada em nossa legislação.

Acho que a proposta do Constituinte José Ge
noíno tem realmente uma série de elementos que
viriam aprimorar o parecer do nobre Relator José
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Jorge. Não sei como poderiamos chegar a uma
conclusão que resolvesse isso.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o nobre Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUliNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, o nobre Constituinte José Genoí
no, como disse muito bem o ilustre Constituinte
Lúcio Alcântara, merece toda a nossa consíde
ração, apesar de não ter direito a voto nesta Sub
comissão. Mas precisamos esclarecer que a nessa
preocupação jungiu-se até exageradamente,
acredito, e todos os modelos possiveis e imaginá
veis, capazes de fiscalizar os atos do Poder Execu
tivo. Isso se fez através da inserção de que o reque
rimento de informações pode ser dirigido direta
mente a qualquer autoridade pela Mesa da Câma
ra dos Deputados. Ora, autoridade é o Presidente
da República.

Quanto à cominação de penas graves e a ma
neira pela qual se pode proceder por este cami
nho, também no parecer há escaninhos mais que
hábeis para esse fim, tanto que qualquer Comis
são Permanente da Casa - está aqui escrito no
bre Constituinte José Genoino - pode transfor
mar-se em comissão de inquérito, basta que haja
a noticia crlminis. Hoje as comissões de inqué
rito foram aquinhoadas, por este trabalho, com
todos os poderes para examinar, perquirir e pro
cessar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos abrir uma exceção a V. Ex', que não faz
parte desta Comissão, para falar no máximo du
rante um minuto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, quero somente comunicar à Sub
comissão que com as opiniões favoráveis mani
festadas, retiro o destaque e vou apresentá-Ia à
comissão temática, contando com o apoio dos
nobres companheiros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
uma grande sugestão.

Vamos passar à emenda do nobre Constituinte
Farabulini Júnior, que propõe acrescentar inciso
"c" ao art. 7° que terá a seguinte redação:

"Por um terço dos seus membros, qual
quer das Casas do Congresso Nacional po
derá provocar o Poder Executivo para que
conheça e responda sobre depósitos feitos
por brasileiros no exterior, propondo acordos
internacionais nesse sentido."

Está com a palavra o nobre Constituinte Fara
bulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUliNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, projeto de
minha autoria tramitou na Câmara dos Deputados
e contou com pareceres favoráveis, tanto da Co
missão de Constituição e Justiça quanto das de
mais Comissões. Este Deputado deseja saber so
bre depósitos feitos por brasileiros no exterior,
políticos ou não. O fato é que os pareceres favorá
veis levaram também matéria à Comissão de Re
lações Exteriores, onde estabeleceu-se a dúvida
sobre - quanto à oportunidade não há dúvida
a legalidade.

Quanto à legalidade, todos nós sabemos que,
em face de acordos internacionais entre países,
poder-se-á saber sobre depósitos no exterior. Dai
porque, por 1/3 dos membros de qualquer das_

Casas, tanto da Câmara como do Senado, poder
se-á instar o Poder Executivo a que promova acor
dos capazes de permitir que conheçamos sobre
a evasão da moeda deste País depositada em
bancos estrangeiros, quantias na verdade sempre
originárias de negócios espúrios, destacadamente
enquanto o Porder Executivo local promove acor
dos internacionais para financiamentos e negó
cios do mais alto teor econômico, como obras
megalômanas, etc. O fato é que sabemos 
não podemos prová-lo- que há brasileiros que
são os maiores acionistas do Banco Nacional de
Paris. Quando se discutiu o processo da Caperni,
chegamos a conclusão naquela Comissão Parla
mentar de Inquérito, de que um Ministro de Esta
do, o do Planejamento, era o maior acionista do
Banco Nacional de Paris. O Relatório Saraiva tam
bém ensinou que houve toda essa trama de negó
cios espúrios. E ficamos sem saber como, nem
por que fiscalizar tudo o que ocorre no exterior.

Apelo para que V. Ex" dêem guarida a este
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Sr. Relator, que deseja dar uma
informação ao Plenário.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
também considero importante a idéia de que o
Congresso possa requerer informações sobre de
pósitos brasileiros no exterior. Só acho que esta
não é matéria constitucional e sim de lei ordinária.
Colocar isso na Constituição seria detalhar muito.
Por isso não aceitei a emenda do Constituinte
Farabulini Júnior, apesar de concordar com a sua
idéia. Apenas creio que isto não deveria constar
do texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles que concordam
com a inclusão da a1inea "c" art. 7°,votarão "sim";
aqueles que acham que tal dispositivo deve cons
tar de lei ordinária ou não estão de acordo com
a proposta votarão "não".

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Vota
ram "sim" os Senhores Constituintes Acival Go
mes, Alexandre Costa, N.varo Antônio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Itamar Franco, Leopol
do Bessone, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin, Ru
bem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 11 vo
tantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Hen
rique Córdova, Jorge Hage, José Jorge e Lúcio
Alcântara. Total: 4 votantes. Aprovada a emenda.
(Palmas.)

Temos agora uma emenda do Constituinte Lú
cio Alcântara, dando ao art. 8° do anteprojeto do
Relator a seguinte redação:

"Salvo disposição constitucional em con
trário, as deliberações de cada Casa serão
tomadas por maioria de votos, presente a
maioria dos seus membros. O voto é pes
soal."

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Constituinte Lúcio Alcân
tara, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARA
A minha emenda tem dois objetivos. Um é a ques
tão do quorum. Entendo que deve ser mantida,
para efeito de deliberação pela Casa, a exigência
da presença da maioria dos membros de cada

Casa. O primeiro parecer do Relator não exigia
quorum. Nesse segundo parecer, S. Ex' acolheu,
salvo engano, proposta de Constituinte Bocayuva
Cunha, que estabalece o quorum de 1/5. Salvo
melhor juizo, permaneço com a idéia de que se
deve exigir, para que se proceda à votação, a
presença de metade mais um dos membros da
cada Casa. Faço questão também de insistir em
que o voto é pessoal, para banir defmitivamente,
até a Constituição, a possibilidade do voto de lide
rança.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Sr. Relator informa que adotou a sugestão que
assinada por mim, mas cuja autoria é do Consti
tuinte Oswaldo Lima Filho. Afirmei que estava
reapresentando uma emenda do Constituinte Os
waldo Lima Filho. Discutimos nesta Subcomissão
longamente a questão do quorum, formal e infor
mai; e chegamos à conclusão, pelo consenso da
maioria, de que um quorum muito baixo obri
garia às maiorias a ficarem presentes. Quer dizer,
o Governo obrigaria a permanência dos seus re
presentantes, para evitar que as minorias se orga
nizassem para votar projetos de leis com um que
rum muito baixo.

O Relator acolheu esta idéia, ficou entusias
mado com ela, e acabou com o quorum. Então,
reapresentei a emenda do Constituinte Oswaldo
Lima Filho, estabelecendo o quorum minimo de
1/5 dos seus membros, que me pareceu muito
razoável.

Permito-me ler ajustificativa que, repito, é subs
crita por mim mas é de autoria do Constituinte
Oswaldo Lima Filho.

S. Ex' diz o seguinte:

"Ruy Barbosa, ao estudar as instituições
parlamentares, demonstrou a respeitabilida
de da Câmara dos Comuns e o desapreço
do povo pelo Congresso Americano.

Na Inglaterra, o quorum, a saber, o núme
ro de representantes necessários às assem
bléias para deliberarem, foi sempre extrema
mente exiguo. Sob CromweIl, no Século XVII,
a Câmara dos Comuns, com 360 Deputados
ao todo, inclusive os da Escócia e da Irlanda,
funcionava com sessenta membros."

"The Upper House - diz Erskine May 
may proceed with business, ifonly three lords
are present,"

Quer dizer, a Casa dos Lordes pode continuar
com os seus trabalhos com apenas três lordes
presentes.

"E Bryce diz: The House of Lords whos quo
rum. Ou seja, is three, a Casa dos Lordes, cujo
quorum é três, basta para trabalhar.

A outra câmara, a câmara eletiva, abrange sete
centos e sessenta Deputados e para trabalhar,
lhe basta a assistência de quarenta. Tentou-se,
em 1801, elevar esse infimo limite a sessenta.
Mas não prevaleceu, o alvitre, subsistindo até hoje
o minimo já instituido antes da revolução, desde
1640, e depois dela restabelecida. A regra é de
quarenta, o que representa a décima sétima parte
da Casa.

Não precisamos dizer o dos Comuns em Ingla
terra. Ali está o alvo das maiores ambições, das
maiores capacidades políticas no Estado. No par
lamento da Inglaterra não se conhece o lobismo,
a advocacia parlamentar, a corrupção mercantil.
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Nenhuma assembléia políticase iguala àquela em
respeitabilidade e em consideração popular."

Prossegue Oswaldo Lima Filho.

"Na França, as votações processam-se inde
pendentemente de quorum, salvo se sua verifica
ção for pedida, pessoalmente, por um líder de
partido. E neste caso, será necessária a presença
no recinto da Câmara da maioria absoluta dos
parlamentares. Não havendo quorum, a sessão
será suspensa e outra será convocada para a vota
ção, devendo haver pelo menos uma hora de
intervalo. Então, a deliberação será tomada com
qualquer número.

Na Espanha, encerrada a discussão da matéria,
passa-se à votação com a maioria dos Deputados.
A matéria é considerada aprovada se tiver o voto
da maioria dos presentes, salvo matérias para as
quais a Constituição exija maioria absoluta. As
moções de confiança solicitadas pelo governo ne
cessitam de maioria simples. As moções de cen
sura, s6 são aprovadas pela maioria absoluta e
devem ser apresentadas por um décimo dos De
putados.

Nos Estados Unidos como Comissão Geral, a
Câmara dos Deputados atua com o quorum de
cem representantes, embora tenha 435 Deputa
dos. Votado o projeto por maioria simples de pre
sentes, encerra-se a sessão da Comissão. O Presi
dente assume a direção, e reúne-se a Casa, que
exige o quorum de 218 representantes, maioria
simples. O processo de votação pode ser solici
tado por 1/5 do quorum mínimo da Casa ou
por vinte Deputados na Comissão Geral.

Em Portugal, antes da Ordem do Dia, o qao
rum mínimo é de 1/4 dos Deputados. Na Ordem
do Dia, o quorum mínimo é de 1/3 dos Depu
tados.

Creio, Sr. Presidente, que faríamos muito bem
se realmente limitássemos o quorum a 1/5 dos
Deputados.

O Sr. CONSTITUINTE LÚCIO ALCANTARA
Sr. Presidente, embora eu não tenha mais o favor
do Regimento - quis ser econômico na minha
justificação - se V. Exa. permitir, quero aduzir
mais alguns argumentos.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - V.E·
X8. ainda dispõe de um minuto e meio.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Um deles é o de que a obstrução através da nega
ção de quorum, constitui método de que se va
lem os parlamentos do mundo todo para impedir
a tramitação de matéria. E muitas vezes é através
desse expediente que se chega a um consenso
sobre matérias polêmicas, aprimorando aquilo
que talvezse iriavotar açodadamente, com nume
ro pequeno de Parlamentares.

Considero esta questão importantíssima. Acho
que devemos meditar bastante antes de dar o
nosso voto. Além do mais, como eu disse a titulo
de jocosidade, nem em assembléia de condo
mínio de prédio vota-se medida com qualquer
número, porque há a segunda convocação. As
sim, creio que esta questão é fundamental para
nós, Devemos exigirsempre a presença da maio
ria dos membros de cada Casa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
emendas constitucionais, leis complementares,
orçamentos, uma série de leis, as mais impor
tantes, têm seu quorum já definido na Consti
tuição como maioria absoluta. Mas exatamente
por conta desse quorum de 50%, temos hoje
mais de dez milprojetos tramitando no Legislativo
que nunca são aprovados nem rejeitados,o que
é pior. Os maiores paises do mundo adotam esse
quorum e funciona. Por outro lado, acho que
com essas novas atribuições do Legislativo, se
permanecer este ritmo teremos um sério proble
ma.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Constituinte José Jorge, V.Exa., no seu parecer,
contempla as Comissões com atribuições novas.
Elas vão ter o poder de votar projetos sobre certas
matérias. Então, o fluxode matéria para o plenário
irá diminuir, porque certos projetos serão aprova
dos ou deixarão de sê-lo já a nivel das Comissões.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Va
mos passar a votação. Aqueles que votarem
"sim", estarão de acordo com o quorum sugerido
pelo Constituinte Lúcio Alcântara, os que votarem
"não", estarão a favorda manutenção do quorum
de 115 proposto pelo Relator. Votaram "sim" 05
Senhores Constituintes Acival Gomes, Alexandre
Costa, ÁlvaroAntonio, FarabuliniJúnior, Henrique
Códova, Itamar Franco, Leopoldo Bessone, Lúcio
Alcântara e Manoel Ribeiro.Total: 9 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Bo
cayuva Cunha, Jorge Hage, José Jorge, Nelson
Wedekin, Rubens Branquinho e Victor Faccioni.
Total: 6 votantes. Rejeitada a emenda.

Com a palavra o Constituinte Itamar Franco
para ler sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, é simples minha emenda e já
esta praticamente prejudicada. Entendo não só
que o Senado não se deveria afastar das decisões
sobre o Primeiro - Ministrodas moções de censu
ra ao Primeiro-Ministro, como também que aque
la Casa deveria ser dissolvida.O Relator não apro
vou a emenda que termina a dissolução do Se
nado.

O art. 9" diz o seguinte:
Compete privativamente à Câmara dos Depu

tados aprovar por maioria absoluta a indicação
do Primeiro-Ministro, aprovar por maioria abso
luta a moção de censura e aprovar por maioria
absoluta o voto de desconfiança.

O Senado está totalmente alijado desse proces
so. E não se diga que o Senado não poderia
ser dissolvido nem participar dessas moções.
Conversava agora com o Constituinte Alexandre
Costa sobre a Inglaterra onde há a Câmara dos
Lordes. No Brasil,o Senado da República é eleito
pelo povo. Se a Câmara pode ser dissolvida, o
Senado também deveria sê-lo.

Esta a razão pela qual colocamos também o
Senado no processo de decisão. O nobre Relator
não permite que o Senado participe da decisão
sobre o voto de desconfiança ao Primeiro-Ministro
nem dissolve a Câmara Alta.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte José Jorge, para
um esclarecimento.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
acho que o Constituinte explicou muito bem. AI-

gumas das suas propostas tinham o pressuposto
de que o Senado poderia ser também dissolvido.
Achamos que a dissolução do Senado e as atribui
ções que lhe seriam dadas praticamente transfor
mariam o sistema em unicameral. Então, esque
matizamos o sistema bicameral, que aliás foi aqui
aprovado por unanimidade, dando ao Senado
uma série de atribuições. Não lhe tiramos atribui
ções. Pelo contrário, o Senado será importantís
simo. Só não terá esse papel do dia-a-dia, que
ficará com a Câmara. Considero a emenda um
pouco prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, também entendemos que a emen
da ficou prejudicada.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - En
tão, está retirada.

Passemos à emenda do nobre Constituinte Fa
rabulini Júnior, que requer destaque para a vota
ção em separado do inciso I do art. 9" do parecer
do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo,
que passará a ter a seguinte redação:

"Declarar, por dois terços e seus membros,
a procedência da acusação contra o Presi
dente da República e os Ministrosde Estado,
formulada por qualquer das Comissões."

Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, afinal,
desejo acrescentar a expressão "formulada por
qualquer das Comissões", e explico. A norma
constitucional, a Constituição vigente, estabelece
no seu art. 40 exatamente que:

"Compete privativamente à Câmara dos Depu
tados: 1 - Declarar, por dois terços dos seus
membros..."

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - De
putado Farabulini Júnior, permita-me uma inter
rupção. O Relator pede para interromper V. Ex
para dizer que está inteiramente de acordo com
a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Então, tudo bem.

(Intervenções fora do microfone. lnaudí
vel.)

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não, não, aqui está. Deixe-me esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Continua com a palavra o Deputado Farabulini
Júnior.

O SR. CONSTIftINTE FARABUUNI JÚNIOR
- "Declarar, por dois terços dos seus membros,
a procedência de acusação contra o Presidente
da República e os Ministrosde Estado, formulada
por qualquer das Comissões."

Apenas acrescentei a expressão "formulada por
qualquer das Comissões". De resto, mantive con
tato com o Sr. Relator e S. Ex" concordava plena
mente. Portanto, não preciso discutir. Art. 9" do
Parecer.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
quando analisei essa emenda do Constituinte Fa
rabulini Júnior não a aceitei, porque, na verdade,
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achava que sendo através das Comissões poderia
restringir, seria uma espécie de restrição. Mas ele
me disse que tem tido dificuldade em qualquer
acusação exatamente porque não tem quem acu
se. Então, acredito que colocando "através de
qualquer Comissão" ficará bom. Assim, aceitaria
a emenda de S. Ex'.

Quanto ao Primeiro-Ministro, como ele colocou
Ministro de Estado, está incluído o Primeiro-Mi
nistro, e resolveríamos isso na redação.

o SR. CONSlITUINTE - Qual é o artigo do
parecer? Poderia lê-lo? O que é que propõe o
artigo do Relator?

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Pe
ço ao Relator que leia o artigo.

O SR. RELATOR (José Jorge) - "Art. 9"
Compete privatimente à Câmara dos Deputados:

1 - declarar, por dois terços dos seus mem
bros, a procedência de acusação contra o Presi
dente da República, o Primeiro-Ministro, e os Mi
nistros de Estado."

S. Ex' quer que se acrescente: "formulada por
qualquer das Comissões". Só isso.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, mas nesse caso será restritivo.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Está
com a palavra o Deputado Victor Faccioni para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Exatamente. Creio que muito embora a intenção
do nobre Constituinte Farabulini Júnior, seja de
assegurar e fixar de parte de quem haveria a de
núncia, - S. Ex' está, com isso, querendo forta
lecer a iniciativado Legislativo- está, na verdade,
enfraquecendo-o, porque restringe à Comissão.
E, evidentemente, ao acrescentar a frase "formu
lada por qualquer das Comissões", terá a medida
que ser proposta numa Comissão, e nela apro
vada. Creio que S. Ex' está estabelecendo uma
forma de procedimento que, inclusive, será mais
própria do Regimento Interno do que da Consti
tuição. AConstituição deve estabelecer o principio
da possibilidade da formulação da denúncia pura
e simples. Agora, o mecanismo, o processo é
questão de Regimento Interno, caso contrário es
taríamos restringindo previamente na Constitui
ção.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Va
mos abrir uma exceção. Essa questão é muito
importante. O Deputado Farabulini Júnior com
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Como V.Ex" conhecem bem o procedimento
do Supremo Tribunal Federal na base, na esteira
da legislação vigente, sabem perfeitamente que
várias vezes aquela Corte foi instada a decidir a
propósito de formulação de culpa contra Ministro
de Estado. Eu mesmo impetrei mandado de se
gurança, na Legislatura passada, contra o então
Presidente Flávio Marcllio, que negou a este Depu
tado a instalação de uma Comissão Especial, com
base na Lei n° 1.079, de 1950, que define os
crimes de responsabilidade contra Ministros de
Estado e Presidente da República. Faltava, segun
do a súmula do Supremo, um mecanismo que
estabelecesse o modelo da formulação da culpa.
Como nós aqui, no nosso sistema atual, demos

força a todas as Comissões Permanentes da Casa
- esse é o espírito - além da Comissão de
Inquérito e da Especial, terão elas força para se
transformar em Comissões de Inquérito sempre
que o desejarem. Logo, a esteira é enorme para
qualquer Deputado que, obrigatoriamente, tenha
assento numa Comissão Permanente - esta é
que é a questão. Logo, ali ou onde quer que ele
se encontre poderá pleitear a formulação da culpa
contra crimes isolados praticados por Mirustros
de Estado, porque, na legislação vigente e mesmo
no bojo do trabalho do ilustre Relator, não encon
trei caminho para chegar a essa medida. Entendo
que se acrescentássemos "formulada a culpa por
qualquer das Comissões" não estaríamos restrin
gindo, mas permitindo mecanismo hábil e consti
tucional, contra o qual ninguém poderá se opor.
É uma medida ergo hominis, e aí se encontrará
guarida também para processar qualquer Ministro
de Estado.

O SR. CONSlITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Pela ordem, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte LúcioAlcântara, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Estou perfeitamente de acordo com a observação
feita pelo Deputado Victor Faccioni, porque, tal
como está redigido o artigo, dois terços da Câma
ra poderão perfeitamente promover essa respon
sabilidade. Se acrescentássemos o que deseja o
nobre Constituinte FarabuliniJúnior, ficariacondi
cionada à iniciativada Comissão e não mais aos
dois terços, independentemente de Comissão ou
de qualquer outro órgão. Portanto, acho que seria
restritiva, se aceita, a emenda proposta pelo Cons
tituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Abrimos exceções por várias vezes para a discus
são da sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não, pela ordem. O legislador deseja, como
aqui se encontra, os dois terços para discutir e
votar a procedência da acusação. Ocorre que para
que cheguemos à procedência da acusação te
mos de promover a investigação, e esta ter-se-á
que fazer necessariamente numa Comissão, ou
de Inquérito, ou Especial, ou numa das Perma
nentes. É por isso que levanto esta questão de
ordem.

Sr. Presidente, como V. Ex' decidiria uma ques
tão formulada nos seguintes termos: este Plenário
deseja a procedência da acusação, por dois terços
dos seus membros, contra qualquer Ministro de
Estado? Como V. Ex' resolveria o problema não
tendo substrato a formulação da acusação? Co
mo decidir sobre acusação sem que a tenhamos
antes formulado?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que só há uma maneira de resolvermos
este destaque: procedendo à votação. Aqueles
que estiverem de acordo com o destaque do De
putado Farabulmi Júnior votarão "sim", os que
estiverem contra votarão "não".

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes:AcivalGo
mes, Bocayuva Cunha, FarabuliniJúnior e Nelson
Wedekin. Total: 4 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes: Ale
xandre Costa, ÁlvaroAntônio, Henrique Córdova,
Itamar Franco, Leopoldo Bessone, Lúcio Alcân
tara, Manoel Ribeiro, Rubem Branquinho e Victor
Faccioni. Total: 9 votantes. Rejeitada a emenda.

Mais um destaque do Constituinte Farabulini
Júnior.

"Requeiro o destaque para votação em se
parado da emenda aditiva ao art. 9° do Pare
cer do Relator da Subcomissão do Poder Le
gislativo.

Acrescentar parágrafo único, para dizer:
"Os Ministros de Estado serão julgados

pelo Supremo Tribunal Federal."

Com a palavra o Deputado Farabulini Júnior.

O SR. CONSlITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, entendo que a norma constitu
cional deverá disciplinar o caminho pelo qual se
encaminhará toda a acusação que acabei de for
mular, e como deverá ser julgado o Ministro de
Estado. Quanto aos crimes conexos: já está escri
to até no parecer do ilustre Relator, que o Presi
dente da República deverá ser julgado pelo Sena
do da República. Mas fica em aberto para o Minis
tro de Estado, tanto em crimes conexos como
em crimes isolados. É só por isso que tenho,
neste destaque, pretensão de esclarecera matéria,
pedindo aos nobres Constituintes que examinem
quem vai realmente decidir sobre qualquer pro
cesso que haja contra Ministrode Estado. Deverá
ser processado e julgado onde? Esta é a questão.

Concluo: o Presidente da República - em cri
mes conexos ou isolados com os dos Ministros
de Estado - será julgado pelo Senado, mas
quem julgará o Ministrode Estado?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Relator, Deputado José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
já tive oportunidade de discutir a matéria com
o Constituinte FarabuliniJúnior. O art. 10, no item
I,coloca como atribuição privativado Senado:

"Julgar o Presidente da República e o Pri
meiro-Ministro nos crimes de responsabili
dade e os Ministros de Estado nos crimes
da mesma natureza conexos com aqueles."

Então, os conexos do Presidente e dos Ministros
serão julgados pelo Senado. Agora, por que é
que não constou neste Relatório que os Ministros
de Estado não deveriam ser julgados pelo Supre
mo ou pelo Tribunal Federal de Recursos, etc.?
É porque o Ministro de Estado não é membro
do Legislativo, ele é membro do Executivo e o
julgamento dele pelo Supremo faz parte do Judi
ciário. Então, um lugar privilegiado para julga
mento de um Ministro,como é o Supremo Tribu
nal, deve ser colocado na Constituição no capítulo
do Poder Executivo e.não no capítulo do Poder
Legislativo. Esse está aqui porque ele é julgado
pelo Poder Legislativo. Quer dizer, nesse caso,
o Presidente e os Ministros estão sendo julgados
pelo Legislativo. Então, consta do capitulo do Le
gislativo, mas se o Ministro não é do Legislativo
nem vai ser julgado no Legislativo,não tem por
que ele virpara cá, porque, senão, iríamos colocar
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"Presidente de autarquia vai ser julgado não sei
onde". Esse seria o meu entendimento. Acho que,
na realidade, não deve constar do capítulo do
Poder Legislativo o local onde o Ministrode Esta
do deve ser julgado.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, retiro o destaque e, na devida
oportunidade, volto a examiná-lo.

O SR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) - Reti
rado o destaque. Há outro destaque do Deputado
Farabulini Júnior para votação em separado.
Emenda ao art. la, inciso VI; "Suprima-se a ex
pressão "por proposta do Primeiro-Ministro",
acrescentando-se "Presidente da República."

O SR. CONsmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, como já se discutiu, retiro.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Do
Constituinte Itamar Franco:

"Requeiro destaque para a votação, em
separado, do art. la, inciso IV."

Peço a V. Ex:' que...

(Intervenção fora do microfone. InaudíveL)

O SR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) - Reti
rado.

Do Constituinte Jorge Hage:
"Requeiro destaque para a votação, em

separado, da seção V, parágrafo do art. 11."

O SR. CONSmUINTEJORGE HAGE -É um
parágrafo pa~a ser acrescentado onde couber,
nesse artigo. E isso. É um acréscimo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
um parágrafo ao art. ll?

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - É,
a ser acrescentado.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - In
clua-se, onde couber, o seguinte artigo:

"Aplicam-se aos Deputados Estaduais e
Vereadores os dispositivos desta Constitui
ção referentes a imunidades."

Com a palavra o Deputado Jorge Hage.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, parece-me que não há discordância
pelo menos a nível dos colegas com quem pud~
conversar, quanto ao mérito da extensão das imu
nidades. Adúvida que me foicolocada pelo nobre
Relator, desde o primeiro momento, foi quanto
a caber a matéria neste capítulo do Poder Legis
lativo.Entende o colega Relator que o local ade
quado para tratar dessa extensão aos Deputados
Estaduais não seria neste capítulo do Poder Legis
lativo. Não me conveci da impropriedade da loca
lização do dispositivo e, por isso, volto a insistir
nele pelo caminho do destaque. Entretanto estaria
disposto a ser convecido pelo nobre Relator se
a hipótese fosse pelo acolhimento, em separado,
no antreprojeto, para ser encaminhado no Relató
rio - como outras Subcomissões estão fazendo
- para que vá à Comissão Temática e até à
Comissão de Sistematização, para lá se dar a des
tinação devida. Eu não me oporia a isto, se for
esta a solução a ser oferecida pelo Relator. O
que me importa é o mérito da medida.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Relator,ConstituinteJosé Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
recebemos algumas emendas sobre o problema
da extensão de mandatos para Deputados Esta
duais e Vereadores. Como o Constituinte Jorge
Hage explicou- tenho conversado com ele sobre
isso - considero que esse problema de Depu
tados Estaduais e Vereadores, tanto em relação
à imunidade quanto a salário - houve também
muita solicitação para que se mexa no salário
do Deputado Estadual e Vereador - faz parte
do capítulo da Organização do Estado, porque
ali é que se trata de Deputado Estadual. No meu
capítulo em hora nenhuma se fala em Deputado
Estadual ou em Vereador. Então, achei que não
caberia nele por um lado. Por outro lado, da ma
neira como foram redigidas as emendas - a do
Constituinte Jorge Hage e as outras bastante 
amplas, estaríamos dando ao Vereador a possibi
lidade dele ser julgado pelo Supremo Tribunal
Federal. Então, veja bem, como existem muitos
Vereadores - na faixa de quarenta e cinquenta
mil e existem, no momento, quatrocentos Depu
tados - achei que esse privilégio do Vereador
ser julgado no Supremo Tribunal seria talvez um
pouco demais. E há outras coisas, que não lembro
agora, que fizeram com que ...

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Só
um esclarecimento. Eu me proponho a estender
apenas a imunidade, não o foro privilegiado, não
outras prerrogativas.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Pelo menos
no meu entendimento essa parte do foro privile
giado estaria neste capítulo; então, estaria incluí
do também se eu colocasse isso. Na realidade,
tenho de reconhecer que não analisei essas
emendas com o mesmo detalhe das demais, por
que a considerei prejudicada, uma vez, acho que
ela deve ser dirigida à Subcomissão de Organi
zação dos Estados, lugar em que se trata de As
sembléia, Deputado Estadual, Câmara de Verea
dores. Alideve ser dado esse privilégio.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Deputado Henrique Córdova.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, apenas para esclarecer. A pedi
do do próprio Relator examinei os anteprojetos
relativos à organização do Estado e dos Mumcí
pios. A matéria de preocupação do nobre Consti
tuinte Jorge Hage está contemplada no antepro
jeto que trata do Estado.

Quanto às Assembléias Legislativas, o trata
mento da matéria sobre imunidade coincide com
a que foidada aos Deputados Federais e Senado
res, aos Congressistas. Quanto aos Vereadores,
a imunidade se circunscreve apenas ao território
do Município. No relatório que trata da organi
zação municipal esta matéria se circunscreve 
a de imunidades dos vereadores - apenas aos
limites do Município. Terá o Vereador, segundo
aquele relatório, imunidade apenas no âmbito
municipal, o que não ocorre com o Deputado
Estadual, que se assemelha perfeitamente ao ca
so dos Deputados Federais e Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Deputado Jorge Hage.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, por economia processual quero mais
uma vez solicitar a V. Ex:' considere minha pro-

posta se o nobre Relatorconcordar e a encaminhe
meramente como anexo ao relatório, como reco
mendação, para que vá para a Comissão onde
couber. Dispenso a colocação como destaque.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Relator está de acordo com a proposta feita pelo
Constituinte Jorge Hage. Vamos passar agora ao
Destaque n9 28, do Deputado Lúcio Alcântara:

"Acrescente-se o § 8°,ao art. 11:
"Os Deputados e Senadores estão, em

suas opiniões, palavras e votos, vinculados
exclusivamente à sua consciência."

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, apresentei essa emenda e o Relator
não a aceitou porque disse que a achou um tanto
lírica.Em todo o caso, achei conveniente subme
tê-Iaao Plenário.Com isso, o que é que eu desejo?
Qual é o artigo?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
"Acrescente-se ao art. 11 o § 8°, nos seguintes
termos;

"Os Deputados e Senadores estão, em
suas opiniões, palavras e votos, vinculados
exclusivamente à sua consciência."

Com a palavra o Deputado Lúcio Alcântara.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
O meu objetivo com essa proposta é o seguinte:
primeiro, dizer que não estamos sujeitos a ne
nhum mandato imperativo. Quer dizer, o nosso
mandato é geral. Estamos aqui para votar de acor
do com a nossa consciência e nenhum outro
tipo de constrangimento, inclusiveo da fidelidade
partidária ou qualquer outro que queira se invocar
contra nós. (Palmas.) Um Parlamentar, enfim,será
livrepara votar de acordo com a sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na verdade
achei essa emenda, como disse o Constituinte
LúcioAlcântara, um pouco lírica,mas muito inte
ressante. Agora,acontece que no meio das emen
das que recebi havia algumas que tratavam da
fidelidade partidária. Alguns Parlamentares que
riam que fosse colocada explicitamentena Consti
tuição a obrigatoriedade da fidelidade partidária,
outras sugeriam que, no caso de mudança de
partido, perdia-se o mandato etc. Achei que os
nossos partidos, aqui no Brasil na justificativa o
Deputado Lúcio Alcântara fala, inclusive,nos par
tidos, não sofrem por serem imperativos. Pelo
contrário. Os nossos partidos, no Brasil, sofrem
exatamente por serem fracos. Então, imaginei que
isso poderia dar margem a enfraquecimentos ain
da maior dos partidos. Foi por isso que a não
aceitei, mas é evidente que se a Comissão achar
o contrário...

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Mas veja V. Ex' que tivemos o episódio, na época
do Colégio Eleitoral, em que o então candidato
do PDS submeteu a questão ao SupremoTribunal
Federal, querendo que todos os Parlamentares
do PDS, compulsoriamente, votassem no candi
dato do partido.

O SR. PRESIDENTE - (Bocayuva Cunha) 
Em votação. Aqueles que estiverem de acordo
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com a proposta Lúcio Alcântara votarão "sim",
os que estiverem contra votarão "não". 
Procede-se a votação)

Votaram "sim" os Senhores Constituintes Álva
ro Antônio, Bocayuva Cunha, Farabulini Júnior,
Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge Hage,
Leopoldo Bessone, LúcioAlcântara, ManoelRibei
ro, Nelson Wedekin e Victor Faccioni. Total: 11
votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Ací
vaiGomes, Alexandre Costa, José Jorge e Rubem
Branquinho. Total 4 votantes. Aprovada a emen
da: Parabéns. (Palmas.)

Destaque do Deputado Eduardo Bonfim.

"O inciso 111 do art. 13 do anteprojeto passa
a ter a seguinte redação:

"Que se ausentar a mais de oito sessões
ordinárias em um mês, salvo doença com
provada, licença ou missão autorizada pelo
plenário".

S. Ex" dizque é necessário que se criem normas
constitucionais para moralizar a atividade parla
mentar e resgatar o respeito da opinião pública
pelo Congresso. Assim, esse mecanismo median
te o Deputado que se ausentou mais de oito ses- .
sões ordinárias perde o seu mandato tem caráter
moralizador.

Em votação. Aqueles que votarem "sim" estão
de acordo, os que votarem "não" não estão de
acordo.

(É procedida a votação)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes Acival Go
mes, Itamar Franco, Leopoldo Bessone e Nelson
Wedekin. Total: 4 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Ale
xandre Costa, Álvaro Antônio, Bocayuva Cunha,
Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Jorge Hage,
José Jorge, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Ru
bem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 11 vo
tantes. Rejeitada a emenda.

Destaque do Constituinte VictorFaccioni:

"Ao Art. 16 Suprima-se o § 9" e acres
cente-se os itens:

V- "receber Chefes de Estado em visita
oficial;

V1-em ocasiões solenes, conforme deci
são dos Presidentes da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal."

Com a palavra o Constituinte VictorFaccioni.

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Qual é o número da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Emenda rr 245, sobre o art. 16. (Pausa)

Vou ler o § 9°, enquanto o Deputado Victor
Faccioni se prepara.

O SR.CONSmUlNTE ÁLVARO ANTÓNIO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O Sr. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Com
a palavra V. Ex"; pela ordem.

O SR. CONSmUINTE ÁLVARO ANTÓNIO 
Quero uma infonnação do Sr. Presidente: por que
a Mesa saltou a emenda ao-art. 14?

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Não
a saltei, tenho a impressão que há várias.

O SR. CONSmUINTE ÁLVARO ANTÓNIO 
Não, porque V. Ex" disse que seguiria a ordem
dos artigos.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -r-r- Há
outra emenda ao Art. 14? (Pausa.) Há, sim, do
Constituinte ÁlvaroAntônio. Está aqui. Mas é que
está junto. Não é a única emenda ao art. 14 que
existe. Então, não está na ordem.

O SR. CONsmUINTE ÁLVARO ANTÓNIO 
Mas V. Ex" já está no art. 16.

O Sr. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tem
razão. Mas ela estava colocada errada. Está aqui
e vai ser lida em seguida. A Questão de Ordem
de V. Ex"tem toda procedência, mas é possível
que até o fim dos trabalhos ocorram esses erros
novamente. Isto é devido à pressa com que foram
colocados em ordem os destaques. Com a pala
vra o Constituinte Deputado VictorFaccioni.

O SR. CONmUINTE VICTOR FACCIONI 
Não consigo localizar a emenda.

O SR PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Volta
remos à 14, enquanto V. Ex" procura. Enquanto
o Constitumte Victor Faccioni se prepara vamos
votar a emenda proposta pelo Constituinte Álvaro
Antônio, que é aditiva ao item 1 do art. 14 do
anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.

"Art. 14. Não perde o mandato-Depu
tado ou Senador - investido na função de
Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Chefe
de Missão Diplomática permanente, Gover
nador de Território, Secretário de Estado, de
Território ou de Prefeituras das Capitais ou
eventualmente Prefeito."

Com a palavra o Parlamentar ÁlvaroAntônio.

O SR. CONsmUlNTE ÁLVARO ANTÓNIO
Sr. Presidente, em que pese ao brilhantismo com
que o Relator da Subcomissão vem conduzindo
os trabalhos, entendo que S. Ex"foi um pouco
"madrasto" com relação à ampliação do exercício
de funções dos Parlamentares. Digo isto,pelo fato,
por exemplo, de que um Parlamentar federal ou
estadual investido num cargo de Vice-Prefeito 
pela proposição do nobre Relator- fica impedido
de assumir o cargo de Prefeito, eventualmente.
Pela atual Constituinte, se assumir perde o man
dato. Encarnlnhomos à Mesa uma emenda aditi
va, possibilitando o Parlamentar, eventualmente,
a exercer o cargo de Prefeito das Capitais ou de
qualquer Município. São estas nossas conside
rações aos nobres Constituintes, porque este é
um exercício democrático. Se as eleições não são
coincidentes não há motivo do Deputado Federal
ou Estadual ficar impedido de disputá-Ia, e, uma
vez eleito Vice-Prefeito, exercer o mandato de Pre
feito. São estas nossas considerações.

O SR. PRESIDENTE- (Bocayuva Cunha) 
Na realidade, o que o Constituinte propõe é que
o Deputado Federal possa também ser Prefeito.

O SR. CONSmUINTE 'ALVARO ANTÓNIO
Eventualmente ser Prefeito.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Em
votação. Quem votar "sim" estará a favor da su
gestão do Constituinte AlvaroAntônio.

(É procedeida a votação.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Vota

ram "sim" os Senhores Constituintes Acival Go-

rnes, Alexandre Costa, ÁlvaroAntônio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, Leopoldo Bessone, Lúcio Alcântara,
LuizViana,Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin, Ru
bem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 14 vo
tantes.

Votou "não" o Senhor Constituinte José Jorge.
Total: 1 votante. Aprovada a emenda. (Palmas.)

O Relator deseja dar uma infonnação à Comis
são, porque parece ser necessário alterar outro
artIgo.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Diz o art.
12: "Os Deputados e Senadores não poderão,
desde a posse..." Teremos de suprimir o item
VII, que diz: "exercer outro cargo eletivo federal,
estadual ou municipal". Na realidade, um artigo
se choca com outro. O cargo de Vice-Prefeito
ou de Prefeito é eletivo municipal. Não podemos
mais manter esse artigo; terá de ser retirado. A
não ser que acrescentássemos a expressão: salvo
a hipótese do item VII". Mas temos de aprovar
esse adendo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Relator está autorizado a, automaticamente, fazer
esta modificação, que é fundamental.

O outro destaque é do Constituinte Eduardo
Bonfim: "Suprima-se o inciso 11 do § 1° do art.
18, o inciso N do art. 19 e a totalidade do art.
28 do anteprojeto".

S. Ex" propõe a supressão de dispositivo refe
rente à delegação de poderes. Vamos deixar esta
para o fim,

Passaremos ao destaque do Constituinte Victor
Faccioni.

O SR. CONSmUlNTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, houve uma incorreção de redação
na proposta. Dizia: "do art. 16. Suprima-se o §
9" e acrescente-se o ítern.;," Não, a redação é:
"Art. 16. No § 9°, acrescente-se..." E não supri
ma-se. Foi erro de datilografia.Ao invés de "supri
ma-se o § 9" do art. 16", é "no § 9°acrescente-se".

Estou querendo acrescentar que se possa con
vocar extraordinariamente o Congresso para rece
ber Chefes de Estado em visita oficial e em oca
siões solenes, conforme decisão do Presidente
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Achamos que o destaque devido na Constituição
é importante, para receber Chefes de Estado.

(intervenção fora do microfone. InaudiveI.)

O SR. CONSmUlNTE VICTOR FACCIONI 
Lembro a presença no Congresso Nacional do
então Primeiro-Ministrofrancês, General Charles
De Gaulle, numa de suas sessões mais impor
tantes. Seria um destaque devido. Claro que isso
aconteceria nas ocasiões em que o Congresso
entendesse que devesse receber a autoridade. É
a proposta. A Comissão é quem delibera.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Constituinte VictorFaccioni propõe que se possa
convocar o Congresso Nacional para receber
Chefes de Estado em visita oficial.

Vamos passar à votação. Quem votar sim esta
rá a favor de que se possa convocar o Congresso
Nacional para receber a visitade Chefes de Estado
estrangeiros

(É procedida a votação)
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o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram sim os Senhores Constituintes ÁlvaroAntô
nio e VictorFaccioni. Total: 2 votantes.

Votaram não os Senhores Constituintes Acival
Gomes, Alexandre Costa, Bocayuva Cunha, Fara
bulini Júnior, Henrique Córdova, Itamar Franco,
Jorge Hage,José Jorge, LúcioAlcântara,LuizVia
na, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin e Rubem
Branquinho. Total: 13 votantes. Rejeitadaa emen
da.

Vou passar à emenda do Deputado Lúcio Al
cântara: "Suprimir o inciso N e IX do art. 18 do
anteprojeto do Relator. Os incisos são incompa
tíveiscom as competências específicas do Legis
lativoe do Executivo."

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, entendo que
uma linha geral dos nossos trabalhos aqui é a
de recuperação das prerrogativas do Parlamento,
com o que todos estamos de acordo. Mas acho
que a maneira como está posta essa participação
do Legislativo no acompanhamento da elabora
ção do Orçamento, pelo Executivo... No item IX,
temos, por exemplo: "Acompanharjunto ao Poder
Executivo a elaboração da Proposta Orçamen
tária, bem como sua posterior execução". E no
item N vemos: "Acompanhar junto ao Poder Exe
cutivo os atos de regulamentação, providencian
do no sentido de sua completa adequação ao
texto legal". Acho que essa é uma participação
até menor, secundária, não compatível com o
poder que queremos ter neste Parlamento. O que
nos cabe aqui é apreciar o Orçamento, emen
dá-lo, rejeitá-lo,aprová-lo. Não vamos ficarexpos
tos aqui a que qualquer funcionário do Executivo
diga: "Não,o Deputado Fulano participou, sugeriu
isso, mandou botar aquilo, tirar aquiloutro", como
se pudesse estar falando em nome do Parlamen
to. Acho que devemos deixar essas competências
bem distintas e reservar o nosso poder para real
mente intervir no momento certo, no momento
adequado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Relator,ConstituinteJosé Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - O ítem N,
quando diz:"Acompanhar junto ao Poder Execu
tivo os atos de regulamentação, providenciando
no sentido de sua completa adequação no texto
legal", trata das Comissões. Como todos sabe
mos, as Comissões são órgãos setoriais, com cer
ta qualificaçãotécnica, politicatambém, que terão
a missão, por este artigo, de acompanhar a regula
mentação de toda a legislação elaborada no Con
gresso. Veriquem V.~ o seguinte: muitas vezes
elaboramos uma lei ou uma lei é aprovada. Na
hora de regulamentá-la, ela o é com idéia comple
tamente oposta àquela de sua elaboração. Então,
com isso, o Legislativo não precisa, como citou
o Constituinte LúcioAlcântara, falar com nenhum
funcionário do Executivo,porque, na verdade, es
sas leis, esses decretos, essas regulamentações
são publicadas no Diário Oficial e a nós caberia
verificar a continuidade daquela lei que aprova
mos.

Neste ponto considero essa uma das atribui
ções fundamentais da Comissão", no dia-a-dia do
seu setor, vamos dizer assim. É preciso ver que
esta é uma atribuição da Comissão, que é setorial.
Na área de educação certamente não haverá mui-

tas leis novas, mas com certeza terão sempre
novas regulamentações das leis antigas.

Quanto ao Orçamento: "Acompanhar junto ao
Poder Executivo a elaboração da Proposta Orça
mentária, bem como sua posterior execução".
Muitas sugestões recebemos para que o Legis
lativoacompanhasse a elaboração orçamentária.
Até o Constituinte Jorge Hage fez uma sugestão
em que citava relatórios trimestrais etc. Quanto
a esse problema do acompanhamento, acho-o
até menos discutível, porque se pode ter meca
nismos como o envio de relatórios etc.

Quanto a acompanhar a elaboração, na verda
de, sabemos que a Proposta Orçamentária elabo
rada no Executivo tem uma série de etapas que
são vencidas em órgãos, Ministérios etc. Acho
que caberia ao controle setorial da Câmara, mes
mo que não fosse ponto de interferência, verifi
cá-Ia, para que, quando o Orçamento aqui che
gasse, já se tivesse uma idéia daquilo que fora
feito. Acho que se a nossa Subcomissão quer
acompanhar, quer realmente legislarsobre aquele
setor, deve ter um conhecimento completo. Acre
dito que não estamos também entrando nas atri
buições do Executivo,porque ele também poderá
elaborá-Ia da forma que quiser e nós poderemos
emendá-Ia da forma que quisermos.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Mas Deputado José Jorge, veja que o item N
diz: "Acompanhar, junto ao Executivo, os atos
de regulamentação, providenciando no sentido
de sua completa adequação ao texto legal". Diz
V. Ex' que não se precisa falar com funcionário
do Executivo porque os membros da Comissão
lêem o Diário Oficial. Como está aqui, pare
ce-me que a Comissão iriainfluir, assessorar, par
ticipar ou colaborar na elaboração dessa regula
mentação. Porque, para tomar conhecimento pe
lo Diário Oficial, não há necessidade de constar
na Constituição um artigo sobre o assunto.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Há necessi
dade. Na realidade, o que se pode fazeré o seguin
te: por exemplo, temos uma lei aprovada sobre
educação. Baseado nesta lei,o Ministérioda Edu
cação ou o próprio Governo baixa um decreto
regulamentando alguma coisa. Então, a Comis
são de Educação vai verificar se aquele decreto
baixado está de acordo com a lei ou dentro da
idéia daquela lei que foi aprovada. Esta é a ma
neira de irmos de início até o final. Lembro-me,
por exemplo, de que aprovamos aqui a Emenda
João Calmon. O que aconteceu? Achou-se 
o MinistroDelfimNetto, na época - que merecia
uma regulamentação. Mas S. Ex"regulamentou-a
de tal forma que o dinheiro para a educação dimi
nuiu. E não pudemos fazer nada. De agora em
diante, não, vamos acompanhar a regulamenta
ção, se ela não estiverde acordo com a lei,denun
ciaremos.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Mas veja V. Ex' que esse dispositivo, tal como
está aqui, data venia, com todo respeito, é inó
cuo. Porque o que foidito aqui sobre a má aplica
ção da Emenda Calmon não gerou necessaria
mente nenhum resultado, como não gerará uma
reclamação dessa ordem apenas pelo efeito políti
co. Quero aqui invocar, em homenagem ao Sr.
Presidente, está tão pressuroso no tempo, que
S. Ex" tem várias vezes até insistido na questão
de se estabelecer penalidade no caso de descum-

primento da lei. Mas vamos admitir: o decreto
foi baixado em discordância com os princípios
que inspiraram a lei. Qual o mecanismo legal
que teremos, a não ser reclamar da tribuna, da
Comissão ou da imprensa?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Poderemos
recorrer ao Judiciário.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Para recorrer ao Judiciário não precisamos desse
inciso IV. E aí há vários outros dispositivos que
inclusive permitem a qualquer do povo, se for
aprovado o novo texto, fazer essa reclamação.
Acho que é uma mistura de competência que
dimmui o Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Comissão está devidamente esclarecida. Vamos
passar à votação. Os que estão de acordo com
a emenda do Deputado Lúcio Alcântara, votarão
sim. Os que não estiverem, votarão não.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Em
votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
tou "sim" o Senhor Constituinte Lúcio Alcântara.
Total: 1 votante.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Aci
vai Gomes, Alexandre Costa, ÁlvaroAntonio, Bo
cayuvaCunha, FarabuliniJúnior, Henrique Córdo
va, Itamar Franco, Jorge Hage, José Jorge, Luiz
Viana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin, Rubem
Branquinho e VictorFaccioni. Total: 14 votantes.
Rejeitada a emenda.

Vamos voltar à emenda do Constituinte Eduar
do Bonfim, que propõe acabar com três artigos
que se referem às leis delegadas.

Vou ler os artigos: art. 18, § 10, inciso 11 
"Discutir e votar projetos de leinos casos de dele
gação previstano § 30do art. 28". Istoé, do antigo.

No novo, constam as leis delegadas no art. 19,
inciso IV.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
temos no processo legislativo o que se chama
de lei delegada. Conforme discutimos aqui com
os funcionários, existiam dois tipos de lei delega
da: a externa, que no caso seria para o Poder
Executivo, e a intema, que repassamos para a
Comissão. A emenda de S. Ex" acaba com as
leis delegadas. Como acabamos com o decre
to-lei, achamos que a lei delegada deveria conti
nuar. O constituinte Jorge Hage apresentou outra
emenda sugerindo que, tendo em vista a possíbi
Iidade da Comissão aprovar projeto etc, não have
ria mais sentido essa delegação interna da Comis
são, porque isto seria um fato natural. Então, acei
tamos a emenda de S. Ex" e suprimiu-se uma
parte da do Constituinte Eduardo Bonfim. A de
S. Ex' propõe acabar com a lei delegada, tirando
inclusive daquela relação dos tipos de lei, de pro
cessos.

O SR. RELATOR (José Jorge) - É o art. 19,
mais alguns.

(Éprocedida a votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Ve
taram "não" os Senhores Constituintes Acival Ge
mes, Alexandre Costa, ÁlvaroAntônio, Bocayuva
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Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, Jorge Hage, José Jorge, Lúcio Alcân
tara, Luiz Viana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin,
Rubem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 15
votantes. Rejeitada a emenda.

Destaque do Constituinte Farabulini Júnior:
"Requeiro destaque para votação em separado
da emenda ao art. 18, inciso XII". Acrescentar
a seguinte expressão: "Programa de obras com
direito a veto".

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, retiro o pedido de destaque,
porque a matéria já está contemplada no relatório.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Há
outro destaque do Constituinte Farabulini Júnior,
também ao art. 18, inciso V.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pela ordem, Sr. Presidente. O inciso Vtambém
é matéria que está contemplada no inciso VII.
Portanto, retiro o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Des
taque do Constituinte Jorge Hage: "Acrescente-se
o seguinte parágrafo único ao art. 19: "Quando
em casos de excepcional necessidade e urgência
ou imperiosas razões de sigilo, o governo tiver
de adotar medidas normativas provisórias, desen
volvendo matéria legal, deverá apresentá-las no
mesmo dia ao Congresso Nacional, para aprecia
ção e conversão em lei no prazo de trinta dias.
As normas provisórias perderão eficácia, desde
o início de sua urgência, se não forem convertidas
em lei no prazo previsto, cabendo ao Congresso
disciplinar as relações jurídicas que as mesmas
houverem originado".

Com à palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr
Presidente, Srs. Constituintes, trata-se de uma
emenda aditiva. Propõem acrescentarmos um pa
rágrafo único ao art. 19.

O art. 19 prevê as hipóteses do processo legis
lativo.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Não
tinha. Passa a ser § 1° ou 2°, tudo bem. É que
não tinha parágrafo único.

A questão de conteúdo refere-se à extinção do
decreto-Iei. Parece-me que é absoluta e genera
lizada a condenação ao decreto-lei, na forma em
que existe hoje em nosso País. Parece-me que,
quanto a isto, há absoluto consenso. Foi proposto
pelo nosso Relator a pura e simples extinção do
decreto-lei. De nossa parte, estamos sugerindo
a adoção de um mecanismo que nos parece per
feitamente compatível com a democracia exis
tente, acolhido nas democracias modernas as
mais invejáveis, como as da Itália, França e Espa
nha. Indago do Relator se esta fórmula já está
contemplada. (Pausa.) Não, não está. S. Ex" está
afirmando que não está. A inversão do decurso
é outra coisa.

A nossa proposição é no sentido de que adote
mos uma fórmula semelhante à adotada nas de
mocracias maduras da Europa, que conciliam
com muita sabedoria as prerrogativas do Poder
Legislativo, sua pureza democrática, com as ne
cessidades evidentes que em determinado mo
mento existe para o Governo, seja ele presidencial
ou parlamentarista, de atuar diante de situações

de emergência ou diante de situações nas quais
o sigilo, a priori, da edição da norma é uma
condição absolutamente indispensável à sua efi
cácia. Neste sentido é que propusemos a adoção
das chamadas medidas normativas provisórias,
adotadas na Constítuíçâo italiana, COITl base na
seguinte justificativa: "E geral e absoluta a conde
nação à figura do decreto-lei na forma que vem
sendo praticado no Brasil. Entretanto, é, da mes
ma forma, generalizada a utilização de mecanis
mos sérios, que nada têm de cunho autoritário
em todos os países democráticos, como Itália,
França, Espanha etc. para enfrentar a necessi
dade de providências realmente urgentes ou que
não possam, por sua natureza, ter divulgação an
tenor à sua entrada em vigor".

A solução proposta está rigorosamente inspi
rada na fórmula adotada na Constituição demo
crática da Itália, que nos pareceu a melhor de
todas elas, até porque prevê sua apresentação
obrigatória ao Congresso, no mesmo dia, nas 24
horas, e a perda da eficácia da norma se não
aprovada em 30 dias, com a peculiaridade de
que a perda da eficácia retroage ao início de sua
vigência.

Vou reler o texto, porque me parece matéria
de suma importância. É preciso que estejamos
todos profundamente convencidos do que vamos
fazer.

Dizo texto: "Quando, em casos de excepcional
necessidade e urgência ou imperiosas razões de
sigilo, o Governo tiver de adotar medidas norma
tivas provisórias, envolvendo matéria legal, deverá
apresentá-Ias no mesmo dia ao Congresso Nacio
nal, para apreciação e conversão em lei no prazo
de 30 dias".

"Asnormas provisórias perderão eficácia desde
o início de sua vigência - ou seja, a perda da
eficácia retroage - se não forem cónvertídasem
lei no prazo previsto de 30 dias, cabendo ao Con
gresso disciplinar as relações jurídicas que as
mesmas houverem originado."

Esta é a fórmula inspirada integralmente na
Constituição da Itália,que me pareceu ter o meca
nismo mais perfeito, porque até prevê o Con
gresso regular as relações jurídicas que surgirem
durante o período.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pro
ponho que se passe já à votação, porque acho
que ninguém quer contraditar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antônio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, Jorge Hage, José Jorge, Lúcio Alcân
tara, LuizViana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin,
Rubem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 15
votantes. Aprovados a emenda. Parabéns, Consti
tuinte Jorge Hage. (Palmas.)

O Constituinte Lúcio Alcântara requer destaque
à emenda: "Inclua-se parágrafo único ao art. 19
do Anteprojeto do Relator".

- "AsCasas do Congresso Nacional farão
publicar previamente os projetos sobre os
quais deliberarão. Será assegurada a quem
tenha direito atingido, a oportunidade de ex
por sua opinião, por escrito ou oralmente,
perante as Comissões, em audiência pública

obrigatóría, conforme o que dispuserem os
Regimentos Internos das Casas."

Permito-me ler a justificativa, que é curta:

"Trata-se de mecanismo democrático, ca
racterístico dos Legislativos, transparente à
opinião pública, que serve, ademais, de canal
de informação ou avaliação considerável das
matérias inumeráveis sobre as quais irá deli
berar e legislar o Congresso Nacional."

Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Por favor, qual o artigo?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Art.
19, parágrafo único.

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCÂNTARA
Acho que a proposta se justifica por si mesma,
não tenho nada a acrescentar, a não ser a neces
sidade de que conste no texto algo sobre a publici
dade das matérias sobre as quais os Parlamentos
estão deliberando. Salvo engano, não há referên
cia alguma nos diversos artigos, parágrafos e inci
sos que constituem o Parecer. Mas ele se explica
por si mesmo, daí ter sido tão breve a justificativa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Le
rei para o Constituinte.

"As Casas do Congresso Nacional farão
publicar, previamente, os projetos sobre os
quais deliberarão. Será assegurada, a quem
tenha direito atingido, a oportunidade de ex
por a sua opinião, por escrito ou oralmente,
perante as Comissões, em audiência pública
obrigatória, conforme o que dispuserem os
Regimentos Internos das Casas"

Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- O objetivo do ilustre Constituinte Lúcio Ancân
tara já está consignado no corpo do Relatório,
porque as Comissões Permanentes da Casa, de
acordo com o inciso V do art. 18 estão aí para
receber queixas, reclamações e tudo mais.

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCÂNTARA
O inciso V diz respeito a outra coisa.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- V. Ex" pleiteia a publicidade do ato? Então,
já está consignado aqui o modelo capaz de aten
der ao objetivo de V.Ex" Em todo caso, gostaria
de ouvi-lo um pouco mais.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Dentro do prazo regimental, não é Sr. Constituinte
Farabulini Júnior?

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCÂNTARA
Não tenho nada mais a acrescentar. Isso se explica
por si mesmo. São os public hearlngs do Con
gresso americano.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles que votarem "sim"
estarão apoiando a inclusão do § i-, do art. 19,
conforme propõe o Constituinte Lúcio Alcântara.

(É procedida a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes ÁlvaroAn
tônio, Jorge Hage e Lúcio Alcântara. Total: 3 vo
tantes.
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Votaram "não" os Senhores Constituintes Aci
vai Gomes, Alexandre Costa, Bocayuva Cunha,
FarabuliniJúnior, Henrique Córdova, Itamar Fran
co, José Jorge, LuizViana,Manoel Ribeiro,Nelson
Wedekin, Rubem Branquinho e Victor Faccioni.
Total: 12 votantes. Rejeitada a emenda.

O SR. PRESIDENTE(BocayuvaCunha) - Des
taque para a votação em separado de uma nova
redação ao art. 22, que lerei:

"Fica assegurada a iniciativade projeto de
emenda à Constituição, leis complementares
e de leis ordinárias, às Assembléias Legisla
tivas Estaduais, às Câmaras de Vereadores,
aos cidadãos e às entidades da sociedade
civil, sempre mediante proposta articulada
e justificada.

Parágrafo único. Quando a iniciativacou
ber:

I) - As Assembléias Legislativas, deverá
ser observada a votação de 2/3 dos seus
membros.

11) - As Câmaras de Vereadores, que serão
em número não inferior a 5 (cinco) e, desde
que representem, ao menos 20% dos eleito
res aptos a votar em seu respectivo Estado.

111) - Aos cidadãos em número não infe
rior ao quociente necessário para eleição de
um parlamentar do último pleito realizado
para a Câmara dos Deputados.

N) - As entidades da sociedade civil des
de que de âmbito nacional e reconhecidas
por lei."

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Que
ria ponderar a V.Ex'que tenho um destaque sobre
o mesmo assunto.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Está
aqui lerei o destaque do Constituinte Jorge Hage:

"Acrescente-se ao finaldo art. 22 a seguin
te expressão: "Obedecidos os seguintes prin
cípios":

I)-Os projetos de leiou emendas à Cons
tituição de iniciativa popular terão que ser
subscritos por mais de 50.000 eleitores ou
apresentados por entidades sindicais e outras
representativas da sociedade civil de âmbito
nacional, com bases legalmente constituídas
em todos os Estados brasileiros.

11) - A discussão e votação dos projetos
referidos no inciso anterior serão concluídas
no prazo máximo de 180 dias contados da
sua apresentação à Mesa, interrompida a
contagem no recesso parlamentar. Decor
rido esse prazo, o projeto constará obrigato
riamente da ordem do dia da primeira sessão
ordinária, para votação sem discussão."

Tenho a impressão de que elas não colidem,
de modo que vamos ter de votar a Emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa e, em seguida, do
Constituinte Jorge Hage, porque as duas podem
complementar-se inclusive,se a Subcomissão as
sim o desejar.

Com a palavra o Constituinte José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Gostaria de
ler o art. 22, porque ele já prevê essa participação.

"M22 - Ainiciativade projetos de emen
das á Constituição, de leis complementares
e ordinárias, inclusive sobre matéria orça-

mentária, pelas Assembléias LegislativasEs
taduais, pelos partidos políticos, pelos cida
dãos e por entidades da sociedade civil, far
se-á na forma estabelecida em lei comple
mentar."

Acredito que neste artigo fizemos as previsões
de, praticamente, todas as reinvindicações, me
nos Câmaras de Vereadores, porque elas são em
grande quantidade e acho também que a elas
cabe mobilizar o cidadão, a comunidade. Quer
dizer, se as Câmaras de Vereadores acham que
devem apresentar determinado projeto, como
elas estão junto à comunidade, então cabe a elas
conseguir as assinaturas e mandá-Ias para cá.
Isso é o que consta da emenda do Constituinte
Vivaldo Barbosa. Quanto ao detalhamento de as
sinaturas ou que tipos de entidades, tentei elabo
rá-Ias, mas o que aconteceu foi que, como esta
mos propondo emenda constitucional, lei ordi
nária e ainda mais a possibilidade, inclusive, por
sugestão do Constituinte Jorge Hage, de partici
pação no Orçamento, ficaria muito extenso tratar
de todos esses casos e subcasos, porque vira
uma espécie de matriz, quer dizer, a pessoa apre
sentando para cada caso as diversas situações.
Porque partido político é uma coisa, Assembléia
Legislativa é outra. Então, colocar isso tudo na
Constituição ficaria muito extenso. As Constitui
ções estrangeiras, onde examinei isso, inclusive
quando conversei com o Constituinte Jorge Hage,
citam o número de cidadãos, mas, em compen
. Assembléias e nada disso. Há somente um item
que são os cidadãos. Aqui, como demos toda
essa amplitude, seguimos todas essas sugestões,
achei que o detalhamento deveria ficar melhor
numa lei complementar. O Constituinte Jorge Ha
ge sempre me dizque não confia muito na regula
mentação de lei complementar, mas, na verdade,
teremos um novo Congresso um novo País e ele
terá isso regulamentado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria de dar uma informação à Subcomissão
que é a seguinte: há também uma emenda do
Constituinte Victor Faccioni sobre o art. 22, que
lerei:

"A iniciativa de projetos de emendas à
Constituição, leis complementares e de leis
ordinárias, inclusive sobre matéria orçamen
tária, pelas Assembléias Legislativas Esta
duais, pelas Câmaras de Vereadores Munici
pais, pelos cidadãos e por entidades da socie
dade civil far-se-á na forma estabelecida em
lei complementar."

Na realidade, existem três emendas.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
A diferença é que eu incluo as Câmaras de Verea
dores, porque entendi que não era possível que
elas ficassem excluídas, quando estão incluídas
entidades da sociedade civil. Quer dizer,um clube
qualquer teria mais representatividade para pro
por uma emenda ou um projeto de lei do que
a Câmara Municipalde Vereadores. Não há como
suprimi-Ia. Estamos dando possibilidade a um
simples cidadão, a entidades da sociedade civil.
O que são entidades da sociedade civil? Por mais
que a lei complementar defina, ela não poderá
restringir demais entidades da sociedade civil,
porque aqui não restringe. Ora, então, a Câmara
de Vereadores não pode ser omitida, não pode

ser excluída. Apenas esse sentido. As nossas Câ
maras de Vereadores foram o início de toda a
representação política do nosso País, foram a cé
lula de toda a movimentação da representação
parlamentar da vida do nosso País. E agora são
colocadas numa categoria de representação polí
tica inferior à das entidades da sociedade civil.
Esta é a questão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Constituinte Jorge Hage deseja fazer uma inter
venção.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, quero também estabelecer a diferença
entre a minha proposta e as outras duas dos ilus
tres Constituintes sobre o mesmo artigo. Estamos
propondo a iniciativade entidades da sociedade
civil de âmbito nacional, legalmente constituídas
em todos os Estados brasileiros, ou seja, algo
tipo Ordem dos Advogados do Brasil, Confede
ração Nacional da Indústria, Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Agricultura, não é qual
quer clube de esquina, em absoluto. São entida
des do nívelda OAB,da CNBB,da cur, da Contag
ou do SNI.São entidades de representação nacio
nal, realmente de peso, porque não concorda
ríamos que qualquer clube de dominó de esquina
pudesse ter a iniciativaque as Câmaras não tive
ram, de forma alguma. Nesse ponto estaríamos
de acordo com o Constituinte Victor Faccioni.
Anossa proposta, portanto, é muito mais restritiva
entidades de âmbito nacional, portanto de último
nível na estrutura das entidades sindicais. Fora
disso, somente 50 mil eleitores, que é um modelo
semelhante ao das Constituições européias. No
particular, queria voltar ao outro ponto que o Rela
tor objeta, que são muitos detalhes para constar
da Constrtuição. Eu acho que não. Até por que,
sendo uma inovação total no Direito Positivo bra
sileiro, é preciso que nasça da Constituição,.co~
um mínimo de garantia, para que a lei ordmária
não abra demais. Nos países onde essa medida
foi incluída, como inovação, foi nas Constituições,
para ficar bastante explícito. Esta é a minha p~o

posta: 50 mil eleitores ou entidades de ãmbíto
nacional e só.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Te
nho impressão de que não temos outra solução
senão votar em separado as três proposições. A
primeira, do Constituinte Vivaldo Barbosa, que .as
segura às Assembléias, às Câmaras, aos cidadaos
e às entidades na sociedade civil, especificando
de que maneira elas podem votar. (I:: procedida
a votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Alexandre Costa, ÁlvaroAntônio, Bocayuva
Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, Jorge Hage,José Jorge, LúcioAlcân
tara, LuizViana,Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin,
Rubem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 15
votantes. Rejeitada a emenda. A proposta do
Constituinte Jorge Hage já foi por ele bastante
esclarecida e vamos votá-Ia.

"Os projetos de leis ou emendas à Consti
tuição de iniciativa popular terão que ser
subscritos por mais de 50.000 eleitores ou
apresentados por entidades sindicais e outras
representativas da sociedade civil de âmbito
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nacional, com bases legalmente constituídas
em todos os Estados brasileiros.

/I-A discussão e votação dos projetos
referidos no inciso anterior serão incluídas
no prazo máximo de 180 dias contados da
sua apresentação à Mesa, interrompida a
contagem no recesso parlamentar. Decor
rido, esse prazo, o projeto constará obrigato
riamente da ordem do dia da primeira sessão
ordinária para votação sem discussão."

O Relator deseja fazer um breve esclarecimento
e iremos iniciar a votação em seguida.

O SR. RELATOR (José Jorge) - É sobre o
problema do prazo. Na realidade, não colocamos
no Relatório prazo máximo para a tramitação de
matéria apresentada por Deputado nem Senador.
Então, colocar isso para as matérias apresentadas
por outras instituições seria dar um privilégio que,
certamente, poderia criar problema. Este foi um
aspecto sobre o qual me havia esquecido de falar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Constituinte Victor Faccioni deseja encaminhar
a votação.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, creio que não convém excluirmos
a possibilidade das Assembléias Legislativas pro
porem matéria constitucional. É até da tradição
do nosso DireitoConstitucional e uma das formas
da Federação se manifestar. A proposta do nobre
Constituinte Jorge Hage exclui essa possibilidade
- as Assembléias Legislativas. Tivemos aqui o
Presidente da UPI, União Parlamentar Interesta
dual, que veio exatamente trazer a reivindicação
de todas as Assembléias Legislativas do Brasil
de poderem propor matéria para exame de revi
são de ordem constitucional, ou projetos de lei
ao Congresso Nacional.

De outra parte também não vejo por que ex
cluirmos as Câmaras de Vereadores e ensejarmos
as entidades da sociedade civil, que estão repre
sentadas pelos Constituintes. Agora, que se dê
às entidades da sociedade civilessa possibilidade,
independentemente da representação parlamen
tar, tudo bem, mas não excluindo as Assembléias
Legislativas e as Câmaras Municipais de Verea
dores. Esta é a colocação. Além do aspecto muito
oportuno, lembrado pelo nobre Relator, de que
se está dando, inclusive, um privilégio em termos
de prazo, para apreciação de matéria constitu
cional, privilégio esse que não é dado aos mem
bros do Congresso Nacional. Temos aqui - eu
mesmo sou autor de algumas delas - emendas
que se estão arrastando no Congresso Nacional
já há seis, sete ou oito anos, enquanto as entidades
da sociedade civil teriam essa representação.
Nem aos partidos políticos é dado isso. Então,
é começarmos a oficializar, efetivamente, algu
mas entidades da sociedade civil como partidos
políticos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Jorge Hage, para
um breve esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Para
um esclarecimento que é absolutamente indis
pensável. Não estou, de maneira alguma, excluin
do as Assembléias nem os partidos políticos. Es
tão aí no caput do artigo. Eu não toco no caput.
Estou apenas propondo dois incisos, regulando

o que eu conceituei como iniciativa popular.
Acrescento que só tratei dos 50 mil eleitores e
das entidades, porque só considerei incluídas no
conceito de iniciativa popular essas duas, mas
no caput do artigo - aliás me chamou a atenção
o Constituinte Lúcio Alcântara e quero também
explicar a ele - constam as Assembléias e os
partidos políticos, eles continuam. Apenas, não
os estou regulando

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação.

(É procedida a votação.)

Votaram "sim" os Senhores Constituintes Jorge
Hage, Lúcio Alcântara, LuizViana e Nelson Wede
kín, Total: 4 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Aci
vai Gomes, Alexandre Costa, Álvaro Antônio, Bo
cayuva Cunha, Farabulini Júnior, Henrique Córdo
va, Itamar Franco, José Jorge, Manoel Ribeiro,
Rubem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 11
votantes. Rejeitada.

Vou ler de novo: "A iniciativa de projetos de
emendas à Constituição, leis complementares e
leis ordinárias, inclusive sobre matéria orçamen
tária, pelas Assembléias Legislativas Estaduais,
pelas Câmaras de Vereadores Municipais, pelos
cidadãos e por entidades da sociedade civil far
se-á na forma estabelecida em lei complementar".
S. Ex' substitui a redação do Relator por essa
nova.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACCIONI 
É. só inclui as Câmaras de Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação.

(Procedida a votação)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Henrique Córdova, Itamar Franco, Luiz Via
na, Nelson Wedekm, Rubem Branquinho e Victor
Faccioni. Total: 7 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Ale
xandre Costa, Álvaro Antônio, Bocayuva Cunha,
Farabulini Júnior, Jorge Hage, José Jorge, Lúcio
Alcântra e Manoel Ribeiro.Total: 8 votantes. Rejei
tada a emenda.

Destaque ao art. 23, do Deputado Jorge Hage.

"edija-se assim o parágrafo 10do art. 23
e procedam-se às alterações decorrentes dos
artigos e parágrafos seguintes:

§ 10 Cabe privativamente ao Primeiro-Mi
nistro a iniciativa de leis que...

Justificação - No sistema parlamentaris
ta, que se pretende adotar, não deve caber
ao Presidente da República e, sim, ao Primei
ro-Ministro, que é o Chefe de Governo, a ini
ciativa de leis."

Deputado Jorge Hage, se V. Ex' quiser enca
minhar.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE - Sr.
Presidente, abstenho-me de tecer maiores consi
derações, porque estou absolutamente seguro de
que, a essa altura do andamento dos trabalhos,
não vamos mudar o pensamento de nenhum dos
Constituintes, membros desta Comissão, mas
com absoluta segurança de que as teses parla
mentaristas serão predominantes na Assembléia

Nacional Constituinte. Aqui não serão derrubadas.
Ganharemos todas, embora perdendo no score,
porque eles não atingirão a Maiona necessária
para derrubar o que já passou.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va·
mos passar à votação. Aqueles que votam "sim"
estão de acordo com a sugestão do Constituinte
Jorge Hage.

(É procedida a votação)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge Ha
ge, LuizViana, Nelson Wedekin e Victor Faccioni.
Total: 7 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Ale
xandre Costa, Álvaro Antonio, Bocayuva Cunha,
Farabulini Júnior, José Jorge, Lúcio A1cântra,Ma
noel Ribeiro e Rubem Branquinho. Total: 8 votan
tes. Rejeitaaa a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Senador Itamar Franco, requer destaque para a
votação em separado do art. 23, parágrafos 10
e 29• Requer S. Ex' que sejam suprimidos.

O SR CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, estamos supri
mindo os parágrafos 10 e 20 do art. 23. A nossa
justificativa é a seguinte: a reserva constitucional
de exclusividade e de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo quanto a determinadas leis não deu
bons resultados no passado recente. Acaba esse
mecanismo inibidor da iniciativa do Legislativo
transformar-se em instrumento autoritário, impe
dindo que o Poder dotado de representatividade
popular ampla discuta e delibere sobre assuntos
de magna relevância para a Nação. Portanto, Sr.
Presidente, estamos propondo a retirada do pará
grafo 10e 20do art. 23, que diz o seguinte:

"Cabe privativamente ao Presidente da Repú
blica, ouvido o Primeiro-Ministroou por sua solící
taçâo, ressalvadas as exceções previstas nesta
Constituição, a iniciativa de leis que: disponham
sobre planos nacionais e regionais de desenvcl
vimento, criem cargos, fixem ou modifiquem os
efetivos das Forças Armadas, disponham sobre
organização etc."

Então, Sr. Presidente, a deixar apenas na exclu
sividade do Presidente da República e, no caso,
ouvido apenas o Primeiro-Ministro,vai ele referen
dar, inibindo o Poder Legislativo. Portanto, esta
mos suprimindo os incisos 10e 20do art. 23.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Deputado José Jorge deseja usar a palavra.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Como res
peito a opinião do Senador Itamar Franco, na
realidade existia na Constituição atual, que deu
margem a todos esses problemas que S. Ex' aca
bou de citar, alguns outros itens de exclusividade
do Presidente da República, que foram retirados.
Como, por exemplo: legislar sobre matéria fman
ceira e tributária e também o problema da anistia.
E, se não me engano, mais um ou dois itens,
também retirados. Esses que aqui foram deixados
regra geral, como por exemplo o item 2, que
cria encargos, funções ou empregos públicos ou
aumenta a sua remuneração, com as exceções
previstas, que são as do Legislativo, são exata
mente as funções, cargos e remuneração dos
membros do Poder Executivo. Quer dizer, aí esta-
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mos dando ao Presidente a iniciativa de leis que
remunerem o pessoal a ele subordinado, da mes
ma maneira que a Constituição, nesta forma pro
posta, dá ao Legislativoa possibilidade de legislar
sobre o seu pessoal, de uma maneira indepen
dente. Então, podemos alterar o quadro de pes
soal do Executivo sem permitir que o Executivo
altere os outros.

o SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Mas veja V. Ex" que estão deixando apenas ao
Presidente da República o disposto sobre os pIa
nos regionais e nacionais. Isso é muito grave.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não. A inicia
tiva de leis. Mas isso não quer dizer...

O SR.-CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO 
Privativamente.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não, mas
privativamente ele deve tomar uma iniciativa. O
Congresso não iria apresentar, por sua iniciativa...

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
No caso que estã aqui não vai poder. No caso
que V.Ex' inclui na redação não vai poder.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não, não vai
poder. Mas,veja bem V.Ex", o Congresso vai apro
var, debater e rejeitar.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Aprovar acredito que sim. Quero que ele tenha
iniciativa.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na reaiidade,
nesse caso dos planos nacionais, poderia caber
uma discussão. Agora, neste caso, por exemplo,
dos servidores públicos da União, e seu regime
jurídico... Quando eu estava elaborando o Relatá
rio, o Presidente Ulysses Guimarães, numa das
vezes que conversou comigo sobre o Poder Legis
lativo, além dos Deputados da Subcomissão e
da Comissão e alguns Deputados e Senadores
com mais experiência na Casa - era uma forma
de colher também as experiências - me levan
taram esse aspecto: de que o pessoal do Poder
Executivo deveria ser deixado de lado. O Execu
tivo que tomasse conta, exatamente para evitar
aquele acúmulo de reivindicações de natureza sa
larial, que estão dentro do Executivo e que termi
nam transferindo-se para o Legislativo.Então, foi
por isso que, na realidade, não consegui aceitar
a emenda do Senador.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles que estiverem de
acordo com a emenda do Senador Itamar Franco
votarão "sim" e os que quiserem manter o texto
do Relator votarão "não".

(É procedida a votação)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antônio e Itamar
Franco. Total: 4 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Bo
cayuva Cunha, FarabuliniJúnior, Henrique Córdo
va, Jorge Hage, José Jorge, Lúcio Alcântara, Luiz
Viana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin, Rubem
Branquinho e Victor Faccioni. Total: 11 votantes.
Rejeitada a emenda.

O próximo destaque também é do Constituinte
Itamar Franco. É o art. 26, parágrafo 3°.Concedo
a palavra ao Constituinte Itamar Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, é simples a nossa argumentação
Ela nos dizque o retrocesso é inadmissível: rejeita
mos o projeto de lei pelo simples fato de receber
parecer contrário em uma Comissão. Atualmente,
é necessário que receba a desaprovação de todas
as Comissões, pelo menos no Senado da Repú
blica, a que foi distribuído, para ter tal sorte. O
nobre Relator quer que apenas numa Comissão
o projeto seja rejeitado. Então, evidentemente, es
tamos suprimindo o parágrafo 3°,do art. 26. Ape
nas para comentar, Sr. Presidente, hoje teremos
de ter sua rejeição por todas as Comissões, não
apenas por uma Comissão, como quer o nobre
Relator. Acho que é inibir mais a ação parlamen
tar.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
pensei muito nesta emenda do Senador, porque,
Inclusive, ele foi muito enfático no argumento.
E um absurdo o fato de um projeto ser rejeitado
por uma Comissão. Fiquei pensando no caso de
ele ser rejeitado por uma Comissão e ser aprovado
em outra. Também não deixa de ser estranho.
Então, a idéia é a seguinte: na realidade, o Senador
tem razão em um ponto. Quando se diz "rejeitado
naquela Comissão" não significa que ele esteja
rejeitado na situação atual, porque: 1o - pode-se
recorrer ao Plenário, se ele for rejeitado numa
Comissão; 2° - pode-se reapresentar o projeto,
porque tiramos aquela restrição de que ele só
pode ser apresentado no outro ano. Pensei tam
bém em colocar "aprovado por mais de uma Co
missão". Na realidade, quisemos dar importância
à votação das Comissões. Achamos que havia
possibilidade de apresentá-lo novamente, talvez
com alguma mudança, para que ele pudesse tra
mitar melhor naquela Comissão onde fora rejeita
do. Além do mais, com a possibilidade de recorrer
ao Plenário, achei que, de certa forma, estava dan
do-se essas garantias a que o Senador se referiu.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação da sugestão da emenda
do Senador Itamar Franco. Aqueles que votarem
"sim" são a favor de modificar o projeto do Re
lator.

(É procedida a votação)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes Alexandre
Costa, Farabulini Júnior, Henrique Córdova, Ita
mar Franco, Jorge Hage, Lúcio Alcântara, Luiz
Viana,Nelson Wedekin, Rubem Branquinho e Vic
tor Faccioni. Total: 10 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Aci
valGomes, Bocayuva Cunha, José Jorge e Manoel
Ribeiro. Total: 4 votantes. Aprovada a emenda
por 10 votos (Palmas.)

Destaque do Deputado Jorge Hage, art. 27, §
1°; "Redija-se o § 1°, do art. 27, fazendo-se as
devidas alterações nos parágrafos seguintes:

§ 1c Se o Presidente da República julgar
o projeto, no todo ou em parte, inconstitu
cional ou contrário ao interesse público, po
derá, através do Primeiro-Ministro, solicitar
reconsideração ao Congresso Nacional, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do
recebimento.

À justificativa não cabe o veto no sistema que
se pretende adotar. No máximo, o pedido de re-

consideração, conforme a Constituição portugue
sa, por exemplo. Foi aceito.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - O
§ 1°, do art. 27, na forma em que está, salvo
engano meu, gostaria que o Sr. Relator esclare
cesse. Parece-me que foi aceito parcialmente,
porque ainda está previsto aqui a possibilidade
de veto. E esta que estou pretendendo eliminar,
transformando-a apenas no pedido de reconsi
deração, dentro da linha de fortalecimento do Po
der Legislativo.

O § 1c do Relator ficou assim:

"§ 1° Se o Presidente da Repúblicajulgar
o projeto, no todo ou em parte, inconstitu
cional ou contrário ao interesse público, vetá
lo-á ou solicitará ao Congresso Nacional a
sua reconsideração..."

O nosso retira a hipótese de veto, ficando ape
nas a solicitação da reconsideração.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Lúcio Alcântara.

O SR. CONSmUINTE LÚCIOALCÂNTARA
Eu estaria de acordo com o Deputado Jorge Hage
se o juízo da inconstitucionalidade fosse atribuído
não ao Presidente da República, mas que ele con
sultasse previamente o Supremo Tribunal Federal
ou uma Corte Constitucional, na forma de uma
das emendas que apresentei que, infelizmente,
não foi aceita. Aí sim. Mas o Presidente achar
inconstitucional e devolver não me parece a me
lhor forma, pois se o Congresso aprovou é porque
acha que é constitucional. Então, gerou-se um
impasse que só uma Corte Constitucional ou um
Supremo Tribunal Federal, se for o caso, poderia
dirimir.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles que estão de acor
do com a modificação sugerida pelo Constituinte
Jorge Hage votarão "sim".

(Em votação)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
tou "sim" o Senhor Constituinte Jorge Hage. To
tal: 1 votante.

Votaram "não" os Senhores Constituintes: Aci
vai Gomes, Alexandre Costa, ÁlvaroAntônio, B0
cayuva Cunha, FarabuliniJúnior, Henrique Córdo
va, Itamar Franco, José Jorge, Lúcio Alcântara,
Luiz Viana, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin, Ru
bem Branquinho e Victor Faccioni. Total: 14 vo
tantes. Rejeitada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Re
jeitada.

Lúcio Alcântara: "Acrescente-se ao § 1°,do art.
28, o seguinte item:

Art. 28. .. .
V- sistema monetário."
Concedo a palavra ao Deputado Lúcio Alcân

tara.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Apenas gostaria de acrescentar nas matérias que
não serão objeto de delegação, mas sim da com
petência exclusiva do Congresso, o termo "siste
ma monetário". Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Jorge.
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o SR. RELATOR (José Jorge) - Esse sistema
monetário, inclusive, consta da Constituição atual.
Retiramos essa parte do Sistema Monetário exata
mente porque, com o fim do decreto-lei que tinha
mos proposto e como o sistema monetário, na
verdade, há um sentido muito amplo. Então pode
ria ser que, em determinado momento, interes
sasse ao Congresso delegar alguma coisa ao Exe
cutivo. Antes não havia essa necessidade, porque
o Executivo já tinha o decreto-lei. Mas sem o de
creto-lei achei que esse termo "delegação" não
precisava ficar. Seria uma restrição. E como era
o Congresso que iria dar, não achei que essa
restrição devesse ser constitucional. Por isso que
não a aceitei.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação. Aqueles que estiverem de
acordo com a sugestão do Constituinte Lúcio Al
cântara votarão "sim".

(É procedida a votação)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes: AcivalGo
mes, Alexandre Costa, Álvaro Antônio, Itamar
Franco, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Nelson
Wedekin e Rubem Branquinho. Total: 8 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes: Bo
cayuva Cunha, FarabuliniJúnior, Henrique Córdo
va, Jorge Hage, José Jorge, Luiz Viana e Victor
Faccioni. Total: 7 votantes. Rejeitada a emenda.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Emenda do Deputado Jorge Hage. Seção IV do
Orçamento, art. 30 e seguintes. Inclua-se, onde
couber, o seguinte artigo:

"Haverá uma avaliação trimestral do Orçamen
to Anual e Plurianual, realizada no Congresso Na
cional, com a presença do Ministro responsável
pelo Orçamento, mediante ampla discussão do
comportamento da sua execução e de medidas
corretivas, porventura necessárias."

Parágrafo único "Precederá a avaliação aci
ma refenda o envio, pelo Poder Executivo, ao Con
gresso Nacional, de todas as informações neces
sárias à sua plena habilitação para a tarefa."

Ajustificativa é muito curta.
"E essencial a instituição de um mecanismo

de acompanhamento pelo Congresso da execu
ção do Orçamento, vale dizer, do próprio progra
ma do Governo ao longo do ano."

Concedo a palavra ao Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Para
fundamentar, Sr. Presidente. Parece-me que todas
as medidas que estamos tomando na fase de
elaboração legislativa, inclusive de elaboração or
çamentária, buscando fortalecer o Poder Legis
lativo, serão, uma prática rigorosamente inócuas,
ou muito próximas disso se não estabelecermos
qualquer mecanismo de acompanhamento pelo
Poder Legislativo da execução orçamentária. To
dos nós, que temos qualquer grau de conheci
mento, de intimidade, com o funcionamento da
administração pública brasileira, sabemos muito
bem que o Orçamento, uma vez aprovado, pode
não significar rigorosamente nada para as práticas
do Poder Executivo da nossa tradição. O Poder
Legislativo não terá a possibilidade de acompa
nhar, avaliar isso que, sugiro, seja trimestral 
podia ser em outra periodicidade - se não tiver
a possibilidade de adoção de medidas corretivas,

se não tiver a possibilidade de advertência ao Po
der Executivo quanto aos dribles e furos que, cos
tumeira e normalmente, se dão a tudo o que é
aprovado no Orçamento Fiscal, com o uso do
Orçamento Monetário de maneira inteiramente
destoante de tudo o que é aprovado no Orça
mento Fiscal. Sabemos que toda essa construção
juridica tendente a fortalecer o Legislativo será,
na prática, muito pouco produtiva, construtiva,
de uma nova relação de Poder. Ou instituímos
algum mecanismo de acompanhamento e de
correções ao longo da execução, ao longo do
ano, ou ficará praticamente como letra morta,
uma construção jurídica muito bonita, mas sem
eficácia na prática. Esta a idéia que preside esta
proposição do acompanhamento pelo Congresso
através de avaliações trimestrais. O parágrafo úni
co apenas procura instrumentalizar o Congresso
para exercer uma efetiva avaliação e cuida do
envio das informações necessárias no grau de
globalidade adequada ao Congresso. Isso não é
feito na minúcia de cada subanexo, de cada item,
de cada projeto, porque quanto mais cresce o
volume das informações mais se dificulta sua pró
pria utilização. É no nível adequado à apreciação
global das coisas, das contas governamentais, do
andamento do endividam ente governamental, do
andamento da arrecadação, nas grandes linhas
e nos grandes números. Parece-me fundamental
a precisão dessas informações, antecedendo a
avaliação periódica trimestral.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)-Tem
a palavra o Constituinte e Relator José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Gostaria de
fazer algumas observações. Na realidade, é uma
preocupação muito importante o problema do
acompanhamento orçamentário. Incluímos no
art. 18, item 9°:

"acompanhar, junto ao Poder Executivo, a ela
boração da Proposta Orçamentária, bem como
a sua posterior execução."

Quando analisarmos a emenda do Constituinte
Jorge Hage ficamos preocupados com a periodi
cidade fixa - de três em três meses trazermos
todos os Ministros aqui para discutir Orçamento,
de Comissão em Comissão. Para alguns Minis
térios a periodicidade de três meses talvez seja
boa; para outros, talvez não se precisasse uma
periodicidade tão curta, poderia ser maior. Acha
mos que, através deste item, a Câmara poderá
definir depois quais as formas com as quais
acompanhará a execução do Orçamento. Então
se fará o acompanhamento de maneira explícita,
em cada uma das comissões temáticas que trata
rão do Orçamento específico. Esta foi a idéia que
achei, de certa forma, já estar contemplada.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Um
esclarecimento ao nobre Relator. Não se trata da
vinda de todos os Ministros a cada três meses,
mas apenas o Ministério responsável pelo Orça
mento. Não mencionei o Ministro do Planejamen
to, porque, amanhã poderá voltar ao Ministério
da Fazenda. A proposta é para apenas um Minis
tro, o responsável pelo, Orçamento, independente
de outros mecanismos que o nobre Relator tenha
em mente para o acompanhamento, Comissão
por Comissão.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
acho que interpretei mal. porque estou com a

cabeça ligada na idéia de que cada Comissão
setorial deveria acompanhar o Orçamento, mas
isso seria mais geral.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE - Essa
aqui é mais geral: é apenas o Ministro responsável
pelo Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação da matéria. Aqueles que
estiverem de acordo votarão "sim".

(É procedida a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Álvaro Antônio, Farabulini Júnuor, Itamar
Franco, Jorge Hage, LuizViana e Nelson Wedekin.
Total: 7 votantes. Votaram "não" os Senhores
Constituintes Alexandre Costa, Bocayuva Cunha,
Henrique Córdova, José Jorge, Lúcio Alcântara,
Manuel Ribeiro, Rubem Branquinho e Victor Fac
cioni. Total: 8 votantes. Rejeitada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Des
taque do Constituinte Jorge Hage.

"Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Art. É assegurada a participação da popu-

lação na elaboração da Proposta Orçamentária
Anual. Plurianual, no que conceme à definição
de prioridades e objetivos dos gastos públicos."

Pergunto a S. Ex' se esta emenda não está
prejudicada.

O SR CONSTITUINTEJORGE HAGE- Não,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vou
ler de novo:

"É assegurada a participação da população na
elaboração da Proposta Orçamentária Anual e
Plurianual, no que concerne à definição de priori
dade e objetivos dos gastos públicos e a forma
de custeá-los, através dos seguintes meios:

I - pela participação das diversas Comissões
da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional
desde as etapas iniciais de elaboração das Propos
tas no âmbito do Poder Executivo;

n- pela participação de entidades sindicais
e outras representativas da sociedade civil, de âm
bito nacional, que tenham bases legalmente
constituídas em todos os Estados brasileiros, as
quais poderão apresentar propostas específicas
a quaisquer das Comissões Parlamentares referi
das no inciso anterior, na forma e nos prazos
a serem definidos em lei,que disciplinará também
a sua participação nas discussões;

DI - pela apresentação de propostas especí
ficas, subscritas por mais de 50.000 (cinquenta
mil) eleitores, com o mesmo tratamento estabe
lecido no inciso anterior para as propostas de
entidades."

A justificativa é curta e vou lê-Ia:
"A institucionalização da participação da socie

dade, de forma direta, deve ser feita no texto cons
titucional, pelas mesmas razões já expendidas
quanto à iniciativa de leis ordinárias."

Com a palavra o COnstituinte Jorge Hage.
O SR. CONSTITUINTEJORGE JiAGE - Sr.

Ppresídente, trata-se de mais uma proposição re
lacionada com a iniciativa popular, com a partici
pação popular, diretamente, através de 50 mil elei
tores, ou através de entidades representativas da
sociedade, mas apenas as que tenham âmbito
e dimensão nacional - como OAB e outras do
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mesmo nível - só que, agora, não se tratam
de iniciativa de lei. Por isso, a matéria não está
vencida.

Ela trata da participação na discussão dos in
vestimentos públicos, na destinação dos gastos
públicos, questões estritamente orçamentárias,
por ocasião da discussão do Orçamento Anual.
As razões aqui colocadas, pelo detalhamento da
própria proposta, já a explicam suficientemente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente e nobres Srs. Constituintes, o
Deputado Constituinte Jorge Hage tem seu feitio
de mandar que o povo venha e fale e diga. Parabe
nizo S. Ex' por isso, só que o canal é a represen
tação popular já instalada: o Deputado, o Senador
e nós, aqui, temos todos os instrumentos capazes
de poder cumprir o nosso dever. Na verdade, res
peito muito os sindicatos operários a que estou
ligado por cordão umbilical até. Defendo o prole
tariado com intransigência, defendo a sociedade
de amigos dos distritos, as associações culturais;
entretanto, não desejo abdicar do meu dever de
fiscalizar. E o nosso trabalho nas Subcomissões
dá ao Deputado que queira fiscalizar, trabalhar
nesse âmbito, incluindo o Tribunal de Contas,
mais que poderes e mecanismos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação da proposta do Constituinte
Jorge Hage. Aqueles que estão de acordo com
a sugestão da proposta de S. Ex' votarão sim.

(E procedida a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, Itamar Franco, Jorge Hage e Nelson Wede
kin.Total de votantes: 4.

Votaram "não" os Senhores Constituintes: Álva
ro Antonio, Farabulini Júnior, Henrique Córdova,
José Jorge, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Ru
bem Branquinho e VictorFaccioni. Total de votan
tes: 8. Rejeitada a emenda.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Pro
posta de destaque do Deputado Jorge Hage, art.
34, § 3°:Redija-se assim o § 3° do art. 34:

"É amplo o poder de emenda do Congresso
Nacional, excetuando-se apenas o aumento de
despesas sem indicação da correspondente fonte
de recurso, que poderá consistir na anulação de
outra dotação, e a alteração das dotações para
despesa com pessoal."

Ajustificativa é a seguinte:
"Afórmula proposta no anteprojeto ainda é ex

tramamente restritiva ao poder de emenda do
Congresso sobre Proposta Orçamentária."

Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, parece-me que no particular da parti
cipação do Congresso na discussão do Orçamen
to, se bem entendi a redação proposta pelo nobre
Relator, o avanço foi tímido, a menos que não
esteja claro para mim. Por esta razão animei-me,
a propor a emenda. O § 3°,como proposto pelo
relator, diz:

"Apenas será objeto de deliberação emenda
visando à criação ou elevação de despesas de
investimento, desde que seja apresentada, como

fonte de recursos à anulação de despesas de mes
ma natureza, vedada, em qualquer hipótese, o
aumento da despesa global."

Vejo aqui vários problemas: primeiro, não al
cancei o seu significado: se a redação pretende
dizer que só haverá emenda sobre despesas de
investimento, ou que nas emendas sobre ínvestí
mento elas só serão aceitas se apresentadas co
mo fonte de recursos, anulando outra despesa
de investimento e, em qualquer hipótese, vedado
o aumento de despesa global. Fiquei confuso
com essa redação. Como sou favorável a uma
ampliação vigorosa da interferência do Congresso
no Orçamento propus outra redação, que não
deixa margem à dúvida.

"É amplo o poder de emenda do Congresso
Nacional" - no Orçamento - "excetuando-se
apenas o aumento de despesas sem a indicação
da correspondente fonte de recursos, que poderá
consistir na anulação de outra Votação, e a altera
ção das dotações para despesa com pessoal".

Ou seja, excluo da possibilidade de interferência
do Congresso as dotações de pessoal - que a
mim não fazsentido - e tudo o mais, seja despe
sa de investimento, sejam outros custeios - ma
terial de consumo etc. Estariam no âmbito de
emenda do Congresso, só que indicando fonte
de recursos. Com isso eliminamos qualquer hipó
tese de emenda irresponsável que não indique
recursos, seja ele anulação de dotação, seja o
que for, mas sempre indicando o recurso.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Relator José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Acho que
a intenção do Constituinte Jorge Hage é a melhor
possível. Gostaria de contrapâ-Ia com a realidade.
Num princípio mais geral, quando se quer que
o Orçamento seja debatido no Congresso, não
é somente para acrescentar projetos, mas para
definir prioridades, o que implica colocar projetos
e retirá-los. O Congresso pode dizer que o Gover
no dispõe de tantos milhões e vamos investir em
estradas, escolas etc. Se permito que esta discus
são entre na área de manutenção, mesmo que
não seja pessoal, mas outras despesas de manu
tenção, que são incompreensíveis - como se
diz mesmo em Orçamento - vai acontecer que
cada Parlamentar, ao invés de discutir a príorí
dade, apresentará seu projeto, dando como fonte
uma despesa de manutenção. Ora, várias pessoas
colocando projetos, daqui há pouco não se anula
nenhum projeto de investimento, por ser esse o
caminho mais simples. A redação deste artigo
é dificílima, porque queríamos manter a capaci
dade do Congresso interferire também de debater
as prioridades dos projetos nacionais. Minha idéia
não era o sujeito chegar aqui e dizer: quero fazer
uma ponte em Vitóriade Santo Antão. Então retiro
o dinheiro da despesa com computadores da Uni
versidade Federal do Paraná. Outro vem e diz
que quer uma escola em tal lugar. Retira-se mais
dinheiro. Não. Quero fazer uma ponte aqui e retiro
uma escola de outro lugar. A discussão deve-se
cingir aos investimentos? Exatamente ao contrá
rio:os investimentos é que são a parte mais impor
tante. Passei um mês nos Estados Unidos exami
nando a elaboração do Orçamento deles. Lá, o
Congresso tem a maior liberdade de interferir,
mas não interfere na área de despesas incom
preensíveis. Ele interfere nos programas sociais:

diminui o leite, legisla sobre "Guerra nas Estre
las't.. Quer dizer, a discussão é sempre dentro
dos investimentos. Era esta a discussão que que
ria trazer para o Congresso. Era esta a intenção,
que se discutisse acerca dos investimentos, não
dando margem a que houvesse uma solução sim
ples, que seria colocar um investimento e anular
uma despesa de manutenção que, na verdade,
não geria nunca o debate.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a matéria realmente requer um escla
recimento, e V.Ex' concorda com isso. Nem toda
despesa corrente é despesa de manutenção in
compreensível. Aíé que está a questão. Concordo
com o Relator quando diz que as despesas real
mente incompreensíveis de manutenção não de
vem ser tocadas; limitando-nos às despesas de
capital, aos investimentos, estamos indo muito
para o outro lado, porque fica uma enorme massa
de despesas correntes que não são despesas de
simples manutenção de serviço, mas, às vezes,
fabulosas, astronômicas, sob a forma de outros
serviços de terceiros, através das quais sabemos
o quanto sai dos órgãos públicos, do Govemo,
que não são manutenção intema, o dia-a-dia, por
que esta é realmente incompreensível. Daí por
que a redação do anteprojeto é extremamente
limitativa,embora em nossa proposta haja o risco
quanto a uma parte das despesas de custeio.lnde
pendente deste aspecto, entendo que a redação
do § 3°,dizendo que apenas será objeto de delibe
ração, nos termos que está aí, pode gerar u'ma
interpretação ainda mais limitadora do que a pre
tendida pelo Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não acho
que a discussão dos investimentos seja extrema
mente limitada, mas fundamental. Considero que
há uma parte de despesa que não é de investi·
menta que também é importante, mas o mais
importante são os investimentos. Hoje não é dis
cutido nada. Proponho-me a, posteriormente, jun
tar-me ao Deputado Jorge Hage e apresentarmos
uma emenda conjunta na Comissão, onde possa
mos deixar isso mais claro. Considero a redação
dada fruto de um grande esforço; não foi assim
"chutado", mas talvez a melhor forma seja a de
nos juntarmos e apresentarmos uma emenda
conjunta.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Estou
inteiramente de acordo, Sr. Presidente. Nestes ter
mos, está retirada.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha}-Está
retirada a emenda. Vamos passar ao problema
do Tribunal de Contas. Temos três emendas: uma
do Deputado Adhemar de Barros Filho e duas
do Deputado Jorge Hage. Uma, do Deputado Jor
ge Hage, estabelecendo a idade limite, que V.Ex'
pediu para deixar para o fim.

"A idade limite para a nomeação de Ministros
do Tribunal de Contas será de 60 (sessenta) anos,
vedada a aposentadoria autor de 10 anos de servi
ço no cargo."

Asegunda, do Constituinte Jorge Hage, é quan
to à nomeação de Ministros: "Um terço pelo Con
gresso, um terço pelo Presidente da República
e um terço mediante concurso público".
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A emenda do Constituinte Adhemar de Barros
Filho propõe que "os seus Ministrosserão eleitos
pelo Congresso Nacional, através da manifesta
ção de 2/3 (dois terços) de seus representantes".

Tenho a impressão de que o melhor será a
leitura das três propostas e depois decidirmos.

Vou começar com a proposta de emenda ao
§ 2°do art. 38, do ConstituinteAdhemar de Barros
Filho, que é mais extensa:

"Os seus Ministrosserão eleitospelo Congresso
Nacional, através da manifestação de 2/3 (dois
terços) de seus representantes.

Acrescentar o
§ 3° O registro dos candidatos far-se-á pelos

Partidos Políticos,junto à Mesa Diretora do Con
gresso Nacional. Havendo vários candidatos, os
dois primeiros colocados no 1° (primeiro) escru
tínio disputarão a indicação para o cargo, em uma
2' (segunda) votação.

Acrescentar o
§ 4° Os candidatos deverão ter a idade mínima

de 35 (trinta e cinco) anos e máxima de 65 (ses
senta e cinco) anos, diploma universitáriocompa
tívelcom as funções que irão desempenhar, bem
como notória e ilibada reputação.

Acrescentar o
§ 5° "O mandato do eleito será de 5 (cinco)

anos.
Acrescentar o
§ 6°As normas aqui expressas deverão ser res

peitadas tanto no âmbito estadual como no âm
bito municipal.

Acrescentar o § 7°. Este dispositivo constitu
cional começará a ser aplicado na medida em
que surgirem vagas nesses Tribunais, em decor
rência de aposentadoria ou morte de seus titu
lares.

Proponho à Comissão que o ConstituinteAdhe
mar de Barros Filho tenha 3 minutos para defen
der sua proposta. Em seguida concederei a pala
vra ao Deputado Jorge Hage.

Com a palavra o Constituinte Adhemar de Bar
ros Filho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Peço licença, Sr. Presidente, para
que sejam distribuídas as emendas, a fim de que
todos tomem conhecimento do seu texto.

A proposta, que acaba de ser lida pelo ilustre
Presidente, objetiva - e a entendemos assim 
entregar por inteiro ao Poder Legislativo os três
níveis de Poder, federal, estadual e municipal, ao
grau até de prerrogativa,a competência do preen
chimento de cargos dos Tribunais de Contas.

No caso do § 3°,por exemplo, do § 29e demais
parágrafos, não por ato da Mesa ou das Mesas
do Congresso, das Assembléias ou das Câmaras,
mas por ato do Plenário.Sugerimos um processo
democrático de eleição, e vemos isso, hoje, de
forma nítida por fatos que acompanhamos em
1986 - certamente os senhores acompanharam
em seus Estados - em nosso Estado, São Paulo
- o Constituinte Farabulini Júnior é testemunha,
vimos nos debates dos candidatos a Governador
acusações de toda ordem, envolvendo a ação ad
ministrativa de alguns deles. Como questionar a
ação administrativa de um Governador cujo Tri
bunal de Contas já aprovou suas contas?

Respeitamos todos os Ministrosfederais e esta
duais, juízes dos Tribunais de Contas Municipais,
mas temos de reconhecer que, mesmo ao nível

da simples gratidão, fica um vinculo que precisa
ser quebrado. A tese é trazer para o Plenário do
Congresso, o Plenário de uma Assembléia, o Ple
nário de uma Câmara Municipal, a competência,
a prerrogativa de escolher e preencher, pelo pro
cesso democrático de eleição - é a nossa suges
tão. Dessa maneira, ampliamos mais uma prerro
gativa ao nível do Poder Legislativoe este órgão,
que é auxiliarextremamente importante no exer
cício da função fiscalizadora, passa a ser preen
chido por inteiro por elementos que emergem,
através de um processo democrático, do seio do
Congresso, de uma Assembléia, de uma Câmara
Municipal. A emenda visa, na realidade, a forta
lecer o Poder Legislativo nos três níveis, definir
com clareza essa competência e definir com cla
reza a fórmula. Não sou membro desta Subco
missão, mas apenas um Constituinte; a decisão
final é dos senhores, mas entendo que ela cami
nha diretamente no sentido - sei que todos os
senhores são favoráveis - do fortalecimento do
Poder Legislativo. Esta é a tese.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Deputado Jorge Hage propõe não apenas a idade
- limite, como também...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Tam
bém propomos a idade - limite de 60 anos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - ...
propõe que os Ministros sejam escolhidos 1/3
pelo Congresso, 113pelo Presidente da República
e 1/3 por concurso público. É uma variante da
proposta do Constituinte Adhemar de Barros Fi
lho, e que a idade limite seja 60 anos.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - V.
Ex" quer que eu faça, agora, a sustentação?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex" está com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, quero dizer,quanto à emenda relativa
às formas de provimento, que a proposta do
Constituinte Adhemar de Barros Filho avança
mais do que a minha. Se ela for colocada em
votação antes, inclusive votarei favoravelmente a
ela.

Minha proposta é mais conciliadora entre a si
tuação atual e a ideal, a meu ver. A proposta
do ConstituinteAdhemar de Barros Filho,se viabi
lizadasua votação, votareinela, repito, que avança
mais que a minha, entrega inteiramente ao Con
gresso Nacional, o processo democrático da es
colha de todos os membros do Tribunal de Con
tas, o que me parece realmente ideal. Apenas
não me atrevi a tanto.

Nossa proposta tem a mesma fundamentação
da de S. Ex", partindo do princípio de que não
tem sentido algum mantermos a indicação pelo
Chefe do Executivo daqueles que irão fiscalizar
suas contas; esta aprovação pelo Congresso Na
cional, de nomes que vêm indicados do Executivo
é algo que tem sido meramente formal. Procuro
abrir em três parcelas: 1/3 indicado pelo Presi
dente com aprovação do Congresso, 113 eleito
pelo Congresso e 113 escolhido mediante con
curso público. É uma forma conciliatória. (Inter
venção fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. CONSmUlNTE JORGE HAGE - Não
fixo mandato. Para eliminar os abusos da atual

situação, em que muitas pessoas são indicadas
para os tribunais, onde passam poucos meses
e se aposentam com gordos salários e proventos,
estamos propondo a idade-limite de 60 anos e
o prazo mínimo de permanência na função de
10 anos, sem o que não poderão gozar de aposen
tadoria. Há vários Estados - e certamente tam
bém na União- onde a ausência de uma dispo
sição limitativadessa ordem vem servindo de vál
vula para a criação de verdadeiras sinecuras que
envergonham a Nação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, reservei-me para apresentar emen
das à matéria, que acho da maior importância,
na Comissão Temática, por tratar-se de assunto
que precisamos sedimentar, firmar bem nossa
posição em relação a ela. De maneira geral, enten
do que os cargos de Ministros de Tribunal de
Contas, do Conselho Federal de Contas, ou que
nome se dê, não devem ser vitalícios.

Em minha opinião pessoal o mandato deveria
ser de seis anos, sendo 1/3 das vagas indicado
pelo Presidente da República, 1/3 pelo Judiciário
e 113 pelo Congresso Nacional. Participo da preo
cupação de todos quanto ás aposentadorias pre
coces, mas não sei se a melhor forma de evitá-Ias
seria a discriminação de idade, até por que o
Brasil é um País que discrimina muito o idoso,
todos sabemos disso. Com 50 anos é uma dificul
dade arranjar emprego no mercado de trabalho.
Pela tese da discriminação em função da idade
não sei seria a melhor maneira de disciplinar.Em
todo caso, foi muito bom ter surgido a discussão
agora, mas vou-me reservar o direito de apre
sentar minhas emendas na Comissão Temática.

O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha)-Tem
a palavra o Constituinte José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Gostaria de
dar uma explicação rápida sobre porque mantive
mos no Relatório a indicação pelo Presidente da
República e a aprovação pelo Congresso Nacio
nal. Quando discutimos sobre o tema, também
surgiram uma série de outras idéias. No regime
presidencialista, realmente, as críticas todas que
se faziam à nomeação pelo Presidente da Repú
blica eu considerava válidas. Agora, pelo sistema
parlamentarista, o Presidente da República fica
um pouco fora do dia-a-dia da execução das con
tas, etc. Por isso mantive o Presidente da Repú
blica indicando. Quanto ao problema do mandato
ser vitalício, acho que eleições de cinco em cinco
anos para o Tribunal de Contas pode dar margem
a uma série de problemas. Por isso, mantenho
minha opinião de que para esse tipo de função
melhor que seja vitalicia.

O SR. CONSTITUINTE (Adhemar de Barros
Filho) - Sr. Presidente peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex" tem a palavra por um minuto.

O SR. CONSTITUINTE (Adhemar de Barros
Filho)- Vejabem, meu caro RelatorJosé Jorge,
devo reconhecer que o seu trabalho merece tam
bém aplauso, porque V. Ex" incorporou um elenco
de prerrogativas. Nós, a cada ano, ou a cada dois
anos, no Congresso Nacional, preenchemos to
dos os cargos dirigentes no Instituto de Previ-
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dência. Não fazemos isso com relação a outros
órgãos porque não estamos diretamente vincu
lados a eles. Não entendo, por que não o fazer,
pois a mesma vinculação que tem o IPC tem
o Tribunal de Contas, só que as funções são total
mente diferentes. O que impediria que esta Casa
se reunisse periodicamente a cada 5 anos, ou
o período que fosse, para preencher o corpo de
Ministros de um Tribunal de Contas? Seria uma
postura absolutamente regular, seria uma prerro
gativa absolutamente natural e caberia apenas à
Casa dizer: eu a exerço ou não a exerço.

Entendo que o processo constituinte dá ao Po
der Legislativosua hora e sua vez,sem nos referir
mos a este Presidente, ou àquele, Presidente. En
tendo que basta de indicações presidenciais. A
Casa tem valores e competência para assumir
o seu papel e definir as suas diretrizes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Va
mos passar à votação, da proposta do Constituinte
Adhemar de Barros Filho.

(Em votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, ÁlvaroAntônio, Bocayuva Cunha, Farabulini
.Júníor, Itamar Franco, Jorge Hage, Lúcio Alcân
tara, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin e Rubem
Branquinho. Total de votantes: 10.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Hen
rique Córdova,José Jorge e VictorFaccioni. Total:
3 votantes.

Aprovada a emenda do Constituinte Adhemar
de Barros Filho e prejudicada a do Constituinte
Jorge Hage.

Finalmente vamos ter aqui a proposta do Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, que acrescenta ao pare
cer do Relator a figura do Ouvidor-Geral desta
Nação. Ele propõe a inclusão do art. 40, que diz:

"O Ouvidor-Geral da Nação será escolhido pelo
Congresso Nacional, para um mandato, não reno
vável, de quatro anos, mas que não ultrapassará
a legislatura correspondente.

§ 1c O Ouvidor-Geral perderá a função em
decorrência do trânsito em julgado de sentença
condenatória por crime de responsabilidade, cujo
processo e julgamento serão da competência do
Supremo Tribunal Constitucional, ou, em caso
de condenação, por crime comum, que implique
na perda de cargo público.

§ 2° O Ouvidor-Geral da Nação receberá
subsídios em valor igual ao dos vencimentos e
vantagens dos Ministrosdos Tribunais Superiores
de Justiça.

§ 3° LeiComplementar disporá sobre o Ouvi
dor-Gerai da Nação, que será dotada de recursos
humanos, orçamentários e materiais necessários
ao pleno desempenho de suas atribuições, inclu
sive corpo instrutivo e escritórios de atendimento
à população.

§ 4° Compete à Ouvidoria Geral da Nação
agir de ofício e receber e processar, de maneira
célere, petições, sugestões, queixas, reclamações,
de qualquer pessoa, no que se refere à atuação
de qualquer autoridade da República e das entida
des vinculadas ao Poder Público ou que exerçam
atividades delegadas, podendo requisitar informa
ções, ter acesso a documentos, proceder a dili
gências e investigações, pronunciando-se sobre

a validade e a Iicicitudedos atos, inclusive quanto
ao abuso do poder discriminatório.

§ 5° O Ouvidor-Geral da Nação notificará às
autoridades faltosas - para o fim de descons
tituição ou correção dos atos, reparação de suas
conseqüências e superação de omissões, poden
do tomar as medidas cautelares pertinentes.

§ 6° A atuação da Ouvidoria Geral da Nação
não prejudicará nem interferirá na ação do Minis
tério Público, ao qual encaminhará elementos pa
ra o exercício de sua competência.

§ 7° O Ouvidor-Geral prestará contas ao Po
der Legislativocompetente, que poderá destituí-lo
em caso de ação ou omissão ilícitagrave.

§ 8' As ações mandamentais contra atos do
Ouvidor-Geral da Nação serão processadas e jul
gadas pelo Supremo Tribunal Constitucional".

Ajustificativa é curta:

"Um dos requisitos básicos para a prática da
cidadania é a criação de canais por onde os cida
dãos, observadores e reclamantes do funciona.
mento dos órgãos do Estado possam encaminhar
suas reclamações e denúncias."

"Maisadiante, diz:não interfere com as atribui
ções do MinistérioPúblico, que devem ser alarga
das, nem as prejudica ou as substitui."

E finaliza: "pretende-se, com o enunciado dos
seus princípios e a definição de sua função, que
o órgão venha a ser desburocratizado, ágil e aber
to a um contato estreito com os cidadãos e a
comunidade.

É o órgão do Legislativoa ele diretamente vin
culado".

Está franqueada a palavra a quem queira mani
festar-se.

O SR. RELATOR (José Jorge) -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
uma parte substancial dessas atribuições que o
Constituinte Vivaldo Barbosa colocou para a figu
ra do Ouvidor-Geral colocamos nas Comissões,
que, realmente, representam diretamente o Poder
Legislativo.

Por outro lado, era uma emenda muito extensa,
e o assunto nunca havia sido aqui discutido. En
tão, achei que, se incluíssemos a questão, haveria
mais gente contra do que favorável, e como ape
nas um Constituinte referiu-se ao Ouvidor-Geral,
e como nunca se tinha discutido a questão, eu
não a aceitei.

(Em votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes AcivalGo
mes, ÁlvaroAntônio, Bocayuva Cunha, Farabulini
.Júnior, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge
Hage, José Jorge, Lúcio Alcântara, Manoel Ribei
ro, Nelson Wedekin, Rubem Branquinho e Victor
Faccioni. Total: 13 votantes. Rejeitada a emenda.

Faltam quatro emendas para encerrarmos. Va
mos começar pela emenda do Constituinte Lúcio
Alcântara. "Acrescente-se a seguinte disposição
transitória no anteprojeto do Relator".

Art. Fica criada uma Comissão de Tran-
sição Constitucional, com mandato de quatro
anos, à qual incumbirá rever e consolidar o direito
infraconstitucional vigente com o fim de compati-

bilizá-Io com as normas e o espírito desta Cons
tituição.

§ l' A Comissão encaminhará projetos de lei
à deliberação do Congresso Nacional.

§ 2° A Comissão será composta de doze
membros, escolhidos, em número igual, pelo Pre
sidente da República, pelo Congresso Nacional
e pelo Supremo Tribunal Federal, dentre brasi
leiros maiores de trinta e cinco anos de idade,
de ilibada reputação e notórios conhecimentos
jurídicos, econômicos ou de administração públi
ca ou reconhecida experiência política.

§ 3° Aos membros da Comissão é assegu
rada estabilidade no emprego, função ou cargo
que ocupem e percepção integral de vencimentos
e vantagens, sem prejuízo da representação a ser
fixada mediante resolução do Congresso Nacio
nal.

Concedo a palavra ao Constituinte LúcioAlcân
tara.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, todos sabem
que constitui uma grande preocupação nossa,
o desdobramento de toda a legislação que se
seguirá à nova Constituição a ser aprovada e pro
mulgada.

Para termos uma idéia, a Alemanha, por exem
plo, passou trinta anos elaborando o processo
de legislação infraconstitucional. Eu, por exemplo,
como Constituinte, tomei a iniciativa de sugerir
à Subcomissão competente um artigo que con
templa justamente a chamada inconstituciona
lidade por omissão. Ou seja, o que não vier a
ser regulado em lei complementar ou ordinária
a Justiça poderá, quando provocada por alguém,
determinar o seu cumprimento, por se tratar de
matéria constitucional. Mas preocupa-me muito
esse aspecto de, no prazo mais rápido possível,
e com a maior competência, cuidar-se dessa le
gislação infraconstitucional.

E pareceu-me a sugestão, pelo menos, cabível,
no sentido de ser levada à consideração dos nos
sos companheiros da Subcomissão. Esta a razão
de ter pedido destaque para a votação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Relator, José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Tivemos di
versos Constituintes com essa preocupação. Acei
tamos uma emenda, em parte ao art.4° do Consti
tuinte Leopoldo Bessone.

"Terão prioridade na elaboração e tramitação
de leis complementares previstas nesta Consti

tuição, ou de leis a que elas devam se adaptar."
Na realidade, o Constituinte Lúcio Alcântara

tem razão, porque teríamos de tratar da forma
de adaptar todas as leis à nova Constituição, como
também de elaborar novas leis das quais necessi
tamos e que estão previstas na Constituição. Criar
se uma Comissão com doze pessoas, para fazer
essa adaptação é, de certa forma, difícil porque
é um número pequeno para a quantidade de leis
que teriam de ser feitas.

Por outro lado, temos, por exemplo, aqui, no
próprio Congresso Nacional, a condição de criar
grupos, como se criou agora, as Subcomissões,
que adaptariam essas leis e apresentariam pro
postas que, depois, seriam levadas ao Plenário.

Então, não quis decidir-me sobre a forma. Colo
quei do modo mais geral, porque achei que essa



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 24 33

Comissão ficavapequena e restrita, quando deve
riámos ter maior participação dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - An
tes de colocar em votação, informo aos Srs. Cons
tituintes, que têm trabalhado com tanta compe
tência, patriotismo e espirito público, nesta Co
missão, que faltam apenas duas emendas a serem
votadas, para concluirmos os nossos trabalhos.

Está em votação a proposta Lúcio Alcântara.
(Procedida a votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - vo
taram "sim" os Senhores Constituintes AlvaroAn
tônio, Bocayuva Cunha, Henrique Córdova, Itamar
Franco, Lúcio Alcântara e Manoel Ribeiro. Total:
6 votantes.

Votaram "não" os Senhores Constituintes Ací
val Gomes, Farabulini Júnior, Jorge Hage, José
Jorge, Nelson Wedekin, Rubem Branquinho e vic
tor Faccioni. Total: 7 votantes. Rejeitada a emen
da.

Finalmente, temos uma proposta do Consti
tuinte Eduardo Bomfim que propõe ínchnr nas
Disposições Transitórias o seguinte artigo:

"Fica extinto o Senado Federal, sendo que os
atuais Senadores terão o mesmo tempo de man
dato dos Deputados Federais eleitos em 15 de
novembro."

(Procedida a votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes Acival Go
mes, ÁlvaroAntônio, Farabulmi Júnior, Henrique
Córdova, Itamar Franco, Jorge Hage, José Jorge,
Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Nelson Wedekin
e Rubem Branquinho. Total: 11 votantes. Rejei
tada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Constituinte Vivaldo Barbosa propõe que se retire
o titulo do capitulo e dos artigos e parágrafos
onde houver a palavra "Poder". E diz o seguinte:

"As idéias da democracia impõem a visão de
que o Poder e a Soberania pertencem ao povo.
Os titulares de órgãos do Estado apenas exercem
funções em nome do povo.

Anossa própria tradição constitucional sempre
figurou que "todo poder emana do povo. Apenas
pelo verso autoritário que acompanha a nossa
Históriaé que se repetiram as expressões erronea
mente.

Agora, nossos compromissos são muito fortes
com a democracia para que deixemos de perder
a oportunidade de fazer a correção".

Com a palavra o Relator José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade
fomos escolhidos para a Subcomissão do Poder
Legislativo. Nem era atribuição nossa retirar essa
palavra "Poder".

(Em votação.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vo
taram "não" os Senhores Constituintes Acival Go
mes, ÁlvaroAntônio, Bocayuva Cunha, Farabulim
Júnior, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge
Hage, José Jorge, Lúcio Alcântara, Manoel Ribei
ro, Nelson Wedekin, Rubem Branquinho e Victor
Faccioni. Total: 13 votantes. Rejeitada a emenda.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Esta
foi a última emenda.

Agora faltava apenas a leitura da Ata, para ser
aprovada.

Concedo a palavra ao Constituinte Itamar Fran
co.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, não falo em nome da Subcomis
são, mas em meu próprio nome, para que conste
em Ata meu voto de congratulações ao trabalho
de V. Ex" e do nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradeço a V. Ex' em nome do Relator e em
meu nome. Mas acho que quem está de parabéns
é a Subcomissão. (Palmas.) Com a palavra o nos
so primeiro Vice-Presidente, Rubem Branquinho.

O SR. CONSTITUINTE RUBEM BRANQUINHO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, endosso as
palavras do Constituinte Itamar Franco. Acho que
a Subcomissão honrou as atribuições a ela deferi
das. Particularmente fiquei muito feliz, porque
aqui aprendi muito, conheci homens de grande
valor, patriotas.

Conheço o Constituinte Bocayuva Cunha há
mais de 20 anos, através do noticiário da impren
sa, e pude ver nele agora, realmente, o que sempre
pensei, um grande patriota, um grande demo
crata. Gostei muito da maneira como S. Ex' presi
diu a Subcomissão

Quero também dar os parabéns ao nosso Rela
tor pelo esforço gigantesco, a tempo e a hora,
que despendeu na elaboração do Relatório e ho
menagear a todos os funcionários da Câmara dos
Deputados e desta Subcomissão, representados
pela Dr' Maria Linda, que aqui esteve díuturna
mente sábados, domingos e feriados acompa
nhando nossos trabalhos.

Muito obrigado e felicidades ao Presidente e
a todos os companheiros. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado ao Constituinte Rubem Branquinho
pela sua generosidade, em nome do Relator e
em meu próprio nome.

Peço à Secretária que faça a leitura da Ata,
último detalhe oficialque nos falta.

(É lida e aprovada, sem restriçõe, a Ata
da reunião.)

Pela ordem, tem a palavra o Sr. Constituinte
Lúcio Alcântara.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ANCÂNTARA
- Que conste da Ata a manifestação dos Consti
tuintes Itamar Franco e Rubem Branquinho,
membros da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constará na íntegra da Ata a transcrição da grava
ção da fita.

Muitoobrigado.

S' Reunião Extraordinária
Realizada em 22 de maio de 1987

Às dezoito horas e cinqüenta minutos do dia
vinte e dois de maio de mil novecentos e Oitenta
e sete, reuniu-se a Subcomissão do Poder Execu
tivo, em sala própria do Anexo 11 da Câmara do
Deputados, sob a Presidência do Sr. Albérico Fi
lho. Compareceram os Srs. Constituintes: Albé
rico Filho (Presidente), Agassiz Almeida, Aloysio
Teixeira, Bonifácio de Andrada, Cesar Cals Neto,
Dalton Canabrava, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,
Érico Pegoraro, Expedido Machado, Genebaldo
Correia, Gumercindo Milhomem, Henrique
Eduardo Alves,Hugo Napoleão, Humberto Souto,

Jorge Leite,José Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lo
mato, MiroTeixeira,Osvaldo Macedo, Vivaldo Bar
bosa, Israel Pinheiro Filho, Costa Ferreira, Ruy
Bacelar, Marluce Pinto, João Paulo e José Geral
do. Havendo número regimental, o Sr. Presidente
declarou aberta a reunião. Por solicitação do Sr.
Genebaldo Correia, foi dispensada a leitura da
Ata da reunião anterior. O Sr. Miro Teixeira, pela
ordem, recorreu ao Plenário da decisão da Presi
dência. Em votação, doi aprovado por dezesseis
votos contra sete o deferimento do Presidente
para a dispensa da leitura da Ata. A presente reu
nião foi convocada para votação do substitutivo
do Relator. Tendo a Presidência recebido quatro
centos e vinte e um pedidos de destaque, o Sr.
Presidente suspendeu a reunião às dezenove ho
ras e cinco minutos para que os mesmo fossem
ordenados pela Secretaria da Mesa. Reaberta a
reunião à zero hora e cinquenta e cinco minutos
do dia vintee três, com a presença dos Srs. Consti
tuintes: Albérico Filho, Agassiz Almeida, Aloysio
Teixeira, Bonifácio de Andrada, Cesar Cals Neto,
Dalton Canabrava, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,
Érico Pegoraro, Expedito Machado, Genebaldo
Correia, Gumercindo Milhomem, Henrique
Eduardo Alves, Humberto Souto, Jorge Leite,Jo
sé Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lomanto, Miro
Teixeira,Osvaldo Macedo, Vivaldo Barbosa, Israel
Pinheiro Filho, Costa Ferreira e Marluce Pinto.OR
DEMDO DIA: 1) Votação do substitutivo do Rela
tor, ressalvados os destaques. Aprovado. 2) Vota
ção das Emendas com parecer favorável, ressal
vados os destaques. Aprovado. 3) Votação das
Emendas com parecer contrário, ressalvados os
destaques. Aprovado.4) Votação do requerimento
de preferência para os Destaques de no' 2, 4, 6,
7, 39 e 40. Aprovado. 5) Votação da Emenda
n° 32, objeto da preferência. Aprovada. 6)Votação
da Emenda rr 188, objeto da preferência. Apro
vada. 7) Votação da Emenda n° 292, objeto da
preferência. Aprovada. 8) Votação do art. 50 do
anteprojeto para rejeição, objeto da preferência.
Aprovado. 9) Prejudicadas as Emendas nOS 3, 4,
32, 50, 58, 60, 75, 76, 86, 102, 157, 197, 223,
225,252,261 e 300. 10)Votação de requerirnento
para apreciação em conjunto dos destaques para
Capitulos e Emenda n° 293. Aprovado. 11) Vota
ção dos destaques para apreciação da matéria
por capitulos e da Emenda n° 293. (O Sr. Consti
tuinte Miro Teixeira retirou os pedidos de desta
ques referentes aos capitulos.) 12) Votação da
Emenda rr 293. Rejeitada. 13) Prejudicadas as
Emendas nOS 88 e 105. 14) Votação do requeri
mento de preferência para votação da Emenda
rr 6. Aprovado. 15) Votação da Emenda n° 6,
objeto da preferência. Rejeitada. 16) Votação da
Emenda 184, destacada. Rejeitada. 17) Prejudi
cadas as Emendas nOS 28, 36, 48, 52, 53, 63,
69, 71, 87, 88, 102, 129, 135, 194, 197, 295,
001,104,55,77,99,169,224 e 262.18) Votação
da Emenda rr 61, destacada. Rejeitada. 19) Preju
dicadas as Emendas nOs 131 e 180.20) Votação
da Emenda n°112, destacada. Rejeitada.21) Vota
ção da Emenda n- 226, destacada. Prejudicada.
22) Prejudicadas as Emendas nOS 102, 221 e
226.23) Votação da Emenda n° 65, destacada.
Rejeitada. 24) Prejudicadas as Emendas de n""
5, 7, 10, 11, 15, 23, 34, 39, 40, 41, 51, 64, 70,
73, 80, 83, 84, 101, 104, 110, 116, 120, 124,
125, 127, 128, 134, 138, 143, 144, 145, 147,
148, 149, 150, 158, 196,220,227,228,229 e
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298.25) Votação da Emenda na 259, destacada.
Rejeitada. 26) Prejudicadas as de noS 104, 130,
275 e 296. (O Sr. Constituinte MiroTeixeira retirou
os destaques por ele apresentados ainda não vota
dos.) 27) Votação do requerimento de preferência
para as Emendas na 5 191 e 103. Aprovado. 28)
Votação da Emenda na 103, objeto da preferência.
Rejeitada. 29) Prejudicada a Emenda de na 191.
30) Votação da Emenda na 104,art. 38, destacada.
Rejeitada. 31) Votação da Emenda na 104, art.
39, destacada. Prejudicada. 32) Votação da
Emenda na104,art. 42, inciso N, destacada. Preju
dicada. 33) Votação da Emenda na 199, desta
cada. Aprovada. 34) Votação da Emenda na 154,
destacada. Rejeitada. 35) Votação da Emenda rr
156, destacada. Rejeitada. 36) Votação da Emen
da rr 160, destacadas. Rejeitada. 37) Votação da
Emenda na175,destacada. Rejeitada. 38) Votação
da Emenda na 140, destacada. Prejudicada. 39)
Votação do art. 28 do anteprojeto, destacado. Re
jeitado. 40) Votação da Emenda na91, destacada.
Prejudicada. 41) Votação da Emenda na 165, des
tacada. Rejeitada. 42) Votação do requerimento
de preferência para as Emendas noS 13 e 20. Apro
vado. 43) Votação da Emenda n' 13, objeto da
preferência. Rejeitada. 44) Votação da Emenda
na 20, objeto da preferência. Aprovada. (O Sr.
Constituinte Dalton Canabrava retirou pedido de
destaque.) 45) Votação do requerimento de prefe
rência para a Emenda na 51. Aprovado. 46) Vota
ção da Emenda na51, objeto da preferência. Apro
vada. 47) Requerimento do Sr. Constituinte Gene
baldo Correia para votação, em bloco, dos desta
ques para as Disposições Transit6rias. Aprovado.
48) Votação das Emendas das Disposições Tran
sit6rias, destacadas. Rejeitadas. Encerrada a vota
ção, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata
da presente reunião, que foi, sem observações,
aprovada, encerrando a presente às seis horas
e vinte minutos. As notas gravadas, depois de
traduzidas, passarão a integrar a presente Ata. E,
para constar eu, (Iole Lazzarini), Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada
será assinada pelo Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão do Poder Exe
cutivo.

A SI"'Secretária procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o Constituinte Genebaldo Correia, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Solicito a dispensa da leitura da Ata.

O SR. MIROTEIXEIRA - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pediria
ao Constituinte Miro Teixeira que aguardasse um
minuto...

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar a ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Tem
a palavra o Constituinte Miro Teixeira para con
traditar.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXElRA-Ten
do em vista o que houve na reunião anterior, peço
que seja lida a Ata.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) -Já foi
deferido o pedido do Constituinte Genebaldo Cor
reia. E matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Foi
deferido por quem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pela
Presidência.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Per
dão, Sr. Presidente. V. Ex" está afirmando que
disse aqui que deferia?

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- V.Ex" pode recorrer ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Fiz
uma pergunta: V. Ex"...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - V.Ex'
tem o direito de recorrer ao Plenário quanto à
decisão do Presidente.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Es
tou perguntando a V. Ex" Sempre conduzimos
nossos trabalhos num clima de correção, a come
çar por V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Es
tou perguntando a V.Ex", se V.Ex"disse no micro
fone que deferia a questão de ordem do Consti
tuinte Genebaldo Correia.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Se eu
deferia?

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - An
tes de eu solicitar a palavra para contestar.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Eu vou
pedir ao Constituinte Miro Teixeira...

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, estou solicitando a leitura da Ata por
que houve aqueles episódios na reunião das 15
horas, como todos os companheiros sabem. Por
isso, quero votar.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, pela ordem. Não tive outra
intenção se não cumprir uma praxe ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Eu
compreendo, Constituinte Genebaldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - ...nesta Subcomissão. Assim requeri a
V.Ex" a dispensa da leitura da Ata. V.Ex" informou
ao Constituinte Miro Teixeira que deferia o meu
pedido. Ao informá-lo disso, V.Ex"está deferindo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Cabe ao Constituinte Miro Teixeira recor
rer ao Plenário da decisão de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Queria que fosse assegurado ao Presidente o di
reito de decidir as questões de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Eu res
_ pondi a V. Ex' Agora, estou perguntando se V.

Ex" vai recorrer ou não ao Plenário da decisão
da Presidência.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA-Sim,
Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação o deferimento do Presidente em relação
à solicitação do Constituinte Genebaldo Correia,
de dispensa da leitura da Ata. (Pausa.) Contra
os votos dos Srs. Constituintes Agassiz Almeida,
Miro Teixeira, Eduardo Bonfim e Jutahy Júnior,
está aprovada a decisão.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, requeiro verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Solicito
à Secretária que proceda à verificação da votação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, quem votar "sim" estará votando a
favor da dispensa da leitura da Ata e quem votar
"não", contra a leitura da Ata? Quem votar "sim"
votará pela leitura da Ata...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Pela decisão do Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O voto
"sim" é pela decisão da Presidência, o voto "não"
é pela decisão de V.Ex'

Vai-se proceder à verificação da votação.
Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Albérico

FIlho, Aloysio Teixeira, Bonifácio de Andrada, Ce
sar Cals Neto, Dalton Canabrava, Enoc Vieira,Eri
co Pegoraro, Expedito Machado, Genebaldo Cor
reia, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão,
Humberto Souto, Jorge Leite, Leur Lomanto, Is
rael Pinheiro Filho e Marluce Pinto.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Eduardo Bonfim, Jutahy Júnior, Miro
Teixeira, Osvaldo Macedo, Ruy Bacelar e João
Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vota
ram 23 Srs. Constituintes: 16 "sim" e 7 "não".

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Antes
de conceder a palavra a V. Ex', peço sua com
preensão para prestar um esclarecimento. Esta
Subcomissão, até às 18 horas, havia recebido 107
pedidos de destaque de diversos Srs. Constituin
tes; depois das 18 horas, recebeu 305 pedidos
de destaque - e mais 9 - do Constituinte Miro
Teixeira. Consequentemente, temos, em mãos,
421 pedidos de destaque sobre o parecer do Rela
tor. Dado o volume dos pedidos de destaque,
vou suspender a reunião, para que a Secretaria
da Mesa ordene as emendas, a fim de que se
proceda ao processo de votação.

Está suspensa a reunião.
(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Haven
do número regimental, declaro reabertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão do Poder Exe
cutivo.

Inicialmente, queria responder a uma questão
de ordem que ficou pendente, suscitada pelo
Constituinte Miro Teixeira, a respeito do parecer
do nosso Relator. Peço à Assessoria da Mesa que
faça chegar às mãos dos Srs. Constituintes pre
sentes c6pia do referido parecer.
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Enquanto fazemos a distribuição do parecer
do nobre Constituinte José Fogaça, por um ato
de justiça peço desculpas ao nobre Constituinte
Eduardo Bonfim.Ao encerrar a primeira fase des
ta reunião, por um equívoco, não lhe concedi
a palavra para uma questão de ordem. Peço-lhe
desculpas humildemente, nobre Constituinte
Eduardo Bonfim, porque o reconhecimento de
um erro enobrece qualquer ser humano.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Bonfim, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, é louvável a atitude de V. Ex' A
questão de ordem que queria fazer naquele mo
mento era mais protesto contra o critério adotado
pela maioria dos Srs. Constituintes para a dispen
sa da leitura da ata, que foi acatada por V. Ex'
No meu entendimento, a dispensa da leitura da
ata é comum, quando há consenso acerca do
que foi tratado na reunião. Como o assunto era
polêmico, como a discussão suscitava dúvidas,
era necessária a leitura da ata. Na realidade, adota
mos o critério de ata secreta. Desta forma, diante
do quadro em que foram desenvolvidas as discus
sões, naquele momento, o correto seria proce
der-se à leitura da ata, a fim de que todos os
Srs. Constituintes tomassem conhecimento do
seu conteúdo.

Era esta a observação que tinha a fazer. Agra
deço a V.Ex' a atitude, que o engrandece, como
Presidente desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Agra
deço a V.Ex' Esta Presidência, liberal, como tem
sido sempre, no desenrolar dos trabalhos da Sub
comissão, solicita à Secretária que tire fotocópias
da ata. Embora seja matéria vencida, que seja
distribuída a todos os Constituintes presentes, pa
ra que não fique caracterizada, sob nenhum as·
pecto, como ata secreta, pois nunca foi esta a
intenção desta Mesa.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, apenas para um escla
recimento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o nobre Constituinte MiroTeixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - V.
Ex', muito gentilmente, abriu a reunião referin
do-se a uma questão de ordem que ficara pen
dente. Pediu à Secretaria que distribuísse uma
complementação, se não me engano, do parecer
do Relator, o que não foi feito. Estou esperando.

Sr. Presidente, como estamos reiniciando os
nossos trabalhos e perdura a situação, e todos
nós compreendemos as dificuldades...

Tenho a impressão de que estão chegando as
cópias. Assim, o caso fica superado.

Sr. Presidente, consultei a coleção dos pare
ceres do Relator sobre as emendas apresentadas.
E na coleção que me foi distribuída faltam pare
ceres sobre algumas emendas. Peço à Mesa que
providencie ainda agora, no início dos trabalhos, .
o parecer do Relator sobre as Emendas nO' 006,
177, 198, 248, 258 e 284. Depois, poderemos
começar os nossos trabalhos, com todos os requi
sitos do Regimento cumpridos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
Presidência está fazendo chegar a V.Ex' a cópia
de todos os pareceres.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO·
MEM- Sr. Presidente, como fomos informados,
receberemos, em seguida, cópia da ata da reumão
anterior. Para que não tique qualquer dúvida, para
que haja o melhor encaminhamento possível dos
nossos trabalhos, após a leitura que faremos 
e não a faremos neste momento, pelo adiantado
da hora - que fique resguardado o que está
previsto no regulamento das atividades desta Sub
comissão. O Presidente, após a leitura da ata da
reunião anterior, deve submetê-Ia à discussão e
à votação do Plenário. Se for necessário, portanto,
que na próxima reunião se faça a votação da
ata anterior.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Passa
mos à apreciação da matéria.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- ve
jo, pelo relatório, que a Emenda n° 8, de minha
autoria, foi aproveitada, mas gostaria de saber
onde.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, antes de V. Ex' conceder a palavra
ao Relator, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho)- Consti
tuinte Jorge Leite, permita que o Relator José
Fogaça responda à questão de ordem

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - É
exatamente sobre o assunto que desejo levantar
uma questão de ordem. Pode até ajudar. Pelo
adiantado da hora, peço que seja observado pelos
Srs. Constituintes o que é praxe na Casa. Ornes
mo Constituinte solicita a palavra, pela ordem,
por duas vezes. Peço a V. Ex' que observe isso.
Caso contrário, não terminaremos esta reunião.
É assegurado o direito, evidentemente, de cada
um pedir a palavra, mas que seja apenas duas
vezes para cada Constituinte. Que seja anotado
este aspecto.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Defe
rida a solicitação de V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
Peço a palavra para contraditar.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Peço a pala
vra,Sr. Presidente, apenas para esclarecer o nobre
Constituinte Cunha Bueno. A sua proposição de
n° 008 diz o seguinte: "Em cada Ministériohaverá
um Secretário-Geral nomeado pelo respectivo Mi·
nístro, com a aprovação do Primeiro-Ministro".

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR·
REIA - Está aproveitada.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Está apro
veitada no art. 36,' §§ 1° e 2°; aliás, a emenda

de V. Ex" foi combinada com a do Constituinte
Erico Pegoraro.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho)-O Rela·
tor estã respondendo à questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
Sr. Presidente, entendendo a compreensão, a for
ma liberal com que V. Ex" acatou a questão de
ordem do nobre Constituinte que pediu esclareci
mento sobre sua emenda, se havia sido aprovei
tada e em que parte do relatório, levanto esta
questão de ordem para que não façamos ques
tões de ordem sobre matérias vencidas.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR·
REIA - Sr. Presidente, o Constituinte Erico Peqo
raro ressaltou o que eu desejava.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, esta reunião foi convocada para
ontem, dia 22. Apesar de diversas solicitações,
de diversos protestos - e eu protestei não apenas
como Constituinte, mas como Vice-Presidente
desta Subcomissão-e de não haverem sido ou
vidos os protestos, a reunião contém um vicio
de irregularidade, por ter-se esgotado o dia sem
que houvesse sido adequadamente renovada a
sua convocação. Portanto, peço a V. Ex"que sus
penda esta reunião e convoque uma outra para
o dia 23, em horário adequado.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho)- Comu
nico a V. Ex' que a reunião, a que ora estamos
dando continuidade, foi suspensa por prazo inde
terminado. Não procede, portanto, a questão de
ordem de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Requeiro, então, a V. Ex" que consigne o meu
pedido de anulação desta reunião.

O SR. PRESIDENTE (A1bénco Filho) - Será
consignada em ata a solicitação de V. Ex".

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Muito obrigado a V. Ex", Sr. Presidente. Tenho
uma outra questão de ordem. Permite-me V. Ex'?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que forneça a mim
e ao Plenáno o seu programa de trabalho - não
o da Mesa, porque eu, como seu integrante, não
fui consultado. Qual o programa de trabalho que
a Presidência indica para a Subcomissão até o
final da votação do anteprojeto?

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFúho) -Reitero
a V.Ex',

1- responder à questão de ordem do nobre
Constituinte Miro Teixeira;
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11- colocar em votação o substitutivo do Rela
tor, ressalvados os destaques; dois Constituintes,
um a favor e outro contra, por dois minutos, po
dem encaminhar a votação, desde que inscritos
antecipadamente;

111- colocar em votação as emendas com pa
receres favoráveis, ressalvados os destaques;

IV- colocar em votação as emendas com pa
receres contrários, ressalvados os destaques;

V- colocar em votação os destaques; (a maté-
ria destacada)

VI- encaminhamento da votação;
VlI- questão da assinatura.
Este o nosso programa de trabalho.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, desse programa de trabalho, con
cluo que ficaremos reunidos permanente e inin
terruptamente até a votação final. V.Ex' tem uma
estimativa da duração desta reunião?

OSR. PRESIDENTE (Albérico FIIho)-No mo
mento não tenho nenhuma previsão para dar a
V.Ex', mas estamos aqui para cumprir uma mis
são que o povo nos outorgou e iremos cumpri-Ia
a qualquer custo, nobre Constituinte Vivaldo Bar
bosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, insisto na questão de ordem. Que
ro frisar que é evidente que a convocação desta
reunião, para votação de matéria delicada como
esta, importante, como esta, ou seja, a fixação
do mandato do Presidente da República e a opção
pelo regime presidencialista ou parlamentarista,
é de tamanha gravidade e importância para os
destinos deste País...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pediria
a V.Ex' que se restringisse à questão de ordem.

O SR. CONsmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, com respeito que gostaria de ter
por parte de V.Ex', queria concluir a minha ques
tão de ordem. É que é impróprio uma questão
tão delicada como esta ser votada numa madru
gada, quando temos dois dias normais de traba
lho para votar todo o projeto e tomar todas as
decisões. Pelo programa de trabalho de V. Ex'
vamos passar a noite toda, a madrugada toda
votando nesta reunião o que poderíamos fazer
durante os dias de sábado e domingo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comu
nico a V. Ex' que esgotou o seu prazo para a
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Considero esta atitude, esta decisão de V.Ex' um
desrespeito, uma agressão à dignidade deste Ple
nário. Quero registrar esta agressão aos trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Abérico Filho) - Em vo
tação o substitutivo do Relator.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA-Sr. Presidente, peço a palavra para contra
ditar a questão de ordem do nobre Constituinte
Vivaldo Barbosa, se V.Ex' me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comu
nico ao nobre Constituinte Genebaldo Correia que
não há questão de ordem.

Está em votação o substitutivo do Relator.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, peço a palavra para enca
minhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Genebaldo
Correia para encaminhar a votação. O nobre
Constituinte é a favor ou contra?

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- A favor.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desejo apro
veitar estes dois minutos regimentais para fazer
um registro que considero da maior justiça. Quero
ressaltar o trabalho realizado pelo eminente Rela
tor, Constituinte José Fogaça (palmas) que real
mente apresentou um trabalho de fõlego. S. Ex'
buscou interpretar os anseios de todos nós, anali
sando e emitindo parecer, emenda por emenda,
e justificando tanto a aprovação como a rejeição.
O seu comportamento deve servir de estimulo
a todos nós que estamos participando deste traba
lho. Estamos, efetivamente, realizando uma tarefa
importante para o nosso País, e devemos condu
zir-nos, como S. Ex', com isenção, sem paixão,
sem levar em consideração a conjuntura, tendo,
em primeiro lugar, consciência de que estamos
fazendo um trabalho definitivo, que queremos de
finitivo,ou pelo menos duradouro. Não devemos
fazer uma Constituição contra ou a favor do Presi
dente José Sarney, devemos fazer uma Consti
tuição para o Brasil. A discussão central nesta
Subcomissão é sobre dois temas bastantes polê
micos: o sistema de governo e a duração do man
dato presidencial. Devemos apoiar a proposta
apresentada no relatório, que tem como base o
parlamentarismo, embora com algumas adapta
ções ajustadas à realidade do nosso País.

Com este ponto de vista, quero antecipar o
nosso voto favorável ao relatório do nobre Consti
tuinte José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não
havendo nenhum Constituinte inscrito para con
trapor, esta Mesa vai...

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Gostaria de contrapor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
Mesa vai permitir que se contraponha, mas o pedi
do teria de ser feito por escrito.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Eu o farei.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
Mesa, democraticamente, passa a palavra a V.
Ex' para contrapor.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA-
V.Ex' aguarda o pedido por escnto ou ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não.
V.Ex' pode fazer uso da palavra.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Muito obrigado.

O Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ilustre Rela
tor José Fogaça, associo-me ao ilustre Consti
tuinte Genebaldo Correia quando reitera o traba
lho de alta qualidade, o trabalho imaginativo, de
procura de conciliação e covergência, que desen-

volveu o nobre Constituinte José Fogaça. S. Ex'
sem dúvida alguma, brindou a Assembléia Nacio
nal Constituinte com um trabalho de alto nível.

Mas tenho uma discordância essencial, apesar
de reconhecer todo o brilho do seu trabalho. Pri
meiramente, divirjo um pouco da opinião de que
o debate sobre o presidencialismo e o parlamen
tarismo seja uma questão essencial do nosso tem
po. Uma questão essencial do nosso tempo, do
momento deste país, é a questão da democracia:
como construir uma democracia que finque raízes
profundas em nosso País, tão profundas que pos
sam resistir aos vendavais do autoritarismo que,
de tempos em tempos, assola a nossa Pátria. A
esta exigência, a esta demanda do nosso tempo,
o projeto não responde. Não é um projeto que
se preocupa com a democracia, porque não se
preocupa com o respeito ao voto popular. Prevê
eleiçâo direta para a Presidência da República,
inclusive com uma exigência que também endos
so e apoio, ou seja, eleição em dois turnos, que
dá ao Presidente um respaldo popular de maneira
a tomá-lo inatacável, mas despe esse mesmo Pre
sidente, os seus eleitores - os milhões e milhões
de eleitores que vão constituir a maioria absoluta
necessária para ungir um Presidente da República
- do mínimo poder de governar.

Ora, uma eleição à Presidência da República,
em nosso tempo, será feita em consonância com
as aspirações, os desejos, as necessidades de um
povo, com níveis de salários adequados, justiça
social, educação, habitação, transportes, vida ur
bana decente e digna, uma nova estrutura agrária.
A nenhuma dessas demandas o Presidente pode
rá responder, apesar de o povo nele voltar. na
esperança de encontrar solução para tais ques
tões.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre
Constituinte Vivaldo Barbosa, comunico a V. Ex'
que o seu tempo já se esgotou.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Vou concluir, Sr. Presidente. Este é um projeto
que afronta o voto, a democracia. É o que mais
me preocupa neste instante. Lamento profunda
mente que estejamos, a esta hora da madrugada,
a refletir sobre este assunto. Preocupa-me este
projeto porque é um gerador de crises. O am
biente nacional das últimas décadas, a procura
da eleição direta, a procura de afirmação da digni
dade, da cidadania, pelo voto, tudo isso será solu
cionado com uma campanha à Presidência da
República com candidatos já colocados - e cer
tamente não fugirão disso - que vão invocar
a frustração popular pela franqueza que o voto
terá. Vão invocar isto e comprometer-se para de
pois transformarem a Constituição, a fim de que
o voto venha a ganhar novamente algum poder.
Será um clamor à crise, pois o Presidente será
eleito contra o Congresso, contra a Constituição,
com o compromisso, com a missão e a destina
ção dada pela Nação de transformar a Consti
tuição. Estes são os meus temores. E como é
lamentável refletir sobre estes temores a esta hora
da madrugada!

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação o anteprojeto do relator, ressalvados os
destaques.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boní-
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fácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Dalton Cana
brava, Eudardo Bonfim, Enoc Vieira,Erico Pego
raro, Expedito Machado, Genebaldo Correia, Hen
rique Eduardo Alves, Humberto Souto, Jorge Lei
te, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lomanto,
Miro Teixeira, Osvaldo Macedo, Marluce Pinto,
Costa Ferreira e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Gumer
cindo Milhomem e Vivaldo Barbosa.

A SRA. SECREfÁRIA (Iole Lazaríni) - Resul
tado: votos favoráveis, 22; contrários, 2. Total 24
votos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Apro
vado o substitutivo do Sr. Relator.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. V.
Ex',neste momento, assim como o primeiro voto,
a ser proferido referiu-se a aprovação do subs
titutivo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ressal
vado os destaques.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Creio que V. Ex- não atende ao que dispõe o
§ 2° do art. 17 do Regimento, que requer a aprova
ção do anteprojeto original, com as emendas ou
não. Creio que o que estamos aprovando agora
é o anteprojeto.

O SR: PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
mos aprovando o anteprojeto com as emendas.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Na sua redação original?

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Com as emendas.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, insisto com V. Ex- no sentido de
que consulte o § 2' do art. 17, que exige que
seja submetido à votação o anteprojeto original.

O SR.PRESIDENTE (Albérico Filho) -Amaté
ria já está vencida.

Encontra-se em nossas mãos requerimento de
preferência para os destaques de noS 2, 3...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem. Acho que teríamos de colocar em votação
também as emendas com parecer favorável, de
pois as emendas com parecer contrário.

O SR. PRESIDENTE'(A1béricoCordeiro) - Va
mos colocar em votação as emendas com pare
cer favorável, ressalvados os destaques,

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo, Miro Teixeira, Leur Lomanto, Jutahy Jú
nior, José Fogaça, Jorge Leite, Humberto Souto,
Henrique Eduardo Alves, Genebaldo Correia, Ex
pedito Machado, Erico Pegoraro, Enoc Vieira,
Eduardo Bonfim, Dalton Canabrava, Cesar Cals
Neto, Bonifácio de Andrada, Aloysio Teixeira, Al
bérico Filho, Agassiz Almeida, Marluce Pinto, Cos
ta Ferreira e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Gumer
cindo Milhomem e VivIadoBarbosa.

A SRA. SECRETÁRIA(Iole Lazzarini) - Resul
tado: votos favoráveis, 22; contrário, 2. Total 24
votos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Aprova
dos as emendas com parecer favorável.

Vamos colocar em votação as emendas com
parecer contrário, ressalvado os destaques.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Dalton Cana
brava, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,Erico Pego
raro, Expedito Machado, Ggenebaldo Correia,
Henrique Eduardo Alves, Humberto Souto, Jorge
Leite, José Fogaça, Jutahy .Júruor, Leur Lomanto,
Miro Teixeira, Osvaldo Macedo, Marluce Pinto,
Costa Ferreira e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Gumer
cindo MJIhomem e Vivaldo Barbosa.

A SRA. SECRETÁRIA(Iole Lazzarini) - Resul
tado, votos favoráveis, 22; contrários, 2. Total 24
votos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Apro
vada a rejeição das emendas com parecer con
trário.

Passaremos agora ao requerimento de prefe
rência para os destaques noS 2, 4, 6, 7,39 e 40,
que se referem às Emendas de noS 223...

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem. V. Ex'
vai colocar em votação, agora, os destaques ou
as emendas?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Estou,
apenas dando conhecimento aos Srs. Constituin
tes a que emendas se referem esses destaques.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - V.
Ex" poderia esclarecer como serão votados?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O re
querimento de preferência sobre os pedidos de
destaque de números tais, que se referem às
emendas tais, que agora estou citando.

O SR. COSNmUINTE MIROTEIXEIRA- Está
perfeito, Sr. Presidente. A minha dúvida reside
apenas no seguinte: V.Ex- vai colocar em votação
o requerimento de preferência. Quero saber qual
será o critério de V. Ex" para votar, depois, os
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Opor
tunamente, nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - A
resposta de V.Ex' pode orientar nosso voto com
relação à preferência. Esta é a questão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
dar conhecimento aos Srs. Constituintes a que
preferência se refere. Subseqüentemente, coloca
remos em votação o requerimento.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Concordo com V.Ex"Estou esclarecido.

O SR. CONSmUINTE GUMERCINDOMILHO
MEM - Sr. Presrdente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Gu
mercindo Milhomem.

O SR. CONSmUINTE GUMERCINDOMILHO
MEM - Sr. Presidente, o Capítulo VI, art. 65 do
nosso Regimento, diz que as votações poderão

ser realizadas pelos processos simbólico ou nomi
nal. Porém, o parágrafo único desse mesmo artigo
diz que as matérias constitucionais somente serão
votadas pelo processo nominal. Então, gostaria
que os encaminhamentos de votação feitos por
V. Ex' o fossem de acordo com o previsto no
nosso Regimento.

O SR. CONSmUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Jorge Leite.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - V.
Ex" leu o requerimento. Pela ordem natural das
coisas, primeiro se submete à votação o requeri
mento de preferência. Depois, V.Ex"poderá aten
der a solicitação do Constituinte Miro Teixeira e
até da questão de ordem, como entender. Mas
o requerimento, agora, está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O re
querimento não é matéria constitucional. O pedi
do de preferência refere-se aos destaques sobre
as Emendas n05 223, 197 em seu art. 3' para
aprovação, art. 30

, parágrafo único do substitutivo,
para suprimir as expressões referentes a Vice-Pre
sidente da República, como também no art. 7°,
no art. 9" e no art. 10 e os §§ 2° e 3 0 do art.
7°, as emendas de rrs...

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, posso dar uma sugestão? Primeiro vo
ta-se a preferência...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Mas
foi o que eu coloquei em votação.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - ...
só para facilitar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação o requerimento de preferência. Os Srs.
Constituintes que o aprovam, permaneçam como
estão. (pausa.) Aprovado.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Quero colaborar com os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vamos
passar à votação da matéria objeto da preferência.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO 
Para encaminhar, Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Erlco Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO
Sr. Presidente, no enunciado do pedido de desta
que para essa emenda, apenso também o art.
3° da Emenda na 197, porque são matérias corre
latas. O presente pedido de destaque não visa
a retirar o brilho do trabalho do anteprojeto do
nobre Constituinte José Fogaça. Pelo contrário.
Nós, como outros Deputados e Senadores Consti
tuintes, defendemos tanto quanto o regime parla
mentarista. Assim, a figura do Vice-Presidente da
República, no nosso entendimento, não é neces
sária. No sentido de valorizar o Parlamento e pos
sibilitar maior integração entre o Presidente da
Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado
Federal, estamos aproveitando este pedido de
destaque para supnmír do art. 30 do anteprojeto
a figura do Vice-Presidente.

A redação da Emenda na 197 é a seguinte:
"Substitui o Presidente da República sucessiva-
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mente: O Presidente da Câmara dos Deputados,
o do Senado Federal e o do Conselho de Ministros
realizando..."

Esta a defesa do nosso pedido de destaque,
simplesmente para se aproximar mais do sistema
parlamentarista. Como disse o Constituinte Vival
do Barbosa, devemos contribuir para uma Consti
tuição e um regime de governo duradouros, visto
que vamos buscar a eleição do Presidente da Re
pública por voto direto. O nosso entendimento
- e por isso pedido de destaque para essa emen
da - é que se tire do anteprojeto do Senador
José Fogaça a figura do Vice-Presidenteda Repú
blica.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR·
REIA - Sr. Presidente, sou autor também de um
pedido de destaque nesse sentido, que faz parte
igualmente desse requerimento de preferência.
Assim, peço que V. Ex' proceda à votação em
conjunto, porque diz respeito à mesma matéria.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Es
se é o de n° 002, não é, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não,
esse é o de rr 223. As emendas são as de rr's
223 e 197.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - O
destaque é o n° 2?

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - O des
taque é o n° 002.

O SR.CONSmUlNTE MIRO TEIXEIRA - O
de rr 002, exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - E o
Constituinte Genebaldo Correia...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Peço a supressão da expressão Vice-Pre
sidente em diversos artigos. É a mesma coisa
que está pedindo o Constituinte Erico Pegoraro.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

O SR. CONSmUlNTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, antes de colocar em votação, eu tam
bém tenho pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
mos examinando os destaques com pedido de
preferência.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - En
tão peço a palavra a V.Ex"para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Para
encaminhar a votação.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Já
que V. Ex' começou o processo de votação, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Só se for contra, pois o Constituinte Erico
Pegoraro foi a favor.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho)-A favor
ou contra?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Contra.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte MiroTeixeira.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, estamos diante de uma das questões

mais graves da nossa Subcomissão. Estamos tra
tando de uma questão crucial, do sistema de go
verno: parlamentarista ou presidencialista. O par
lamentarismo admite, em algumas das suas for
mas mais puras, a figura do Vice-Presidente? É
uma pergunta que faço. Se mantivermos a figura
do Vice-Presidente nesta votação, de repente, po
demos aprovar um parlamentarismo que se apro
xima dos modelos mais puros. E pode ocorrer
o contrário, eliminamos a figura do Vice-Presi
dente desse dispositivo ou de outros e, na frente,
podemos verificarque a maioria da Subcomissão
deseja o sistema presidencialista. Estamos, então,
diante de um grave problema.

(Tumulto no plenário.)

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Existem destaques. Foi sem prejuízo dos desta
ques. Repito: sem prejuízo dos destaques. Com
panheiros, estou querendo colaborar.

(Apartes paralelos.)

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Te
nho convicção de que o Presidente anunciou a
votação do parecer do Relator sem prejuízo dos
destaques. ConseqiJentemente, este assunto vai
acabar vindo à tona em inúmeras outras discus
sões e em inúmeros outros destaques. Penso que
vamos ficar sem um método correto para costu
rarmos o modelo ideal, se não refletirmos sobre
isso...

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Sr. Presidente, este não é um encaminhamento
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não
são permitidos apartes paralelos.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Até
que eu gostaria de ouvir o Constituinte Eríco Pe
goraro, mas, lamentavelmente, o nosso Presiden
te não tem como deixar de cumprir o Regimento.
Mas sei que S. Ex"compreende a minha preocu
pação. Podemos às páginas tantas desta discus
são... As coisas evoluem tão depressa, não é?
Ainda mais em política, tão dinâmica. A esta hora,
2 horas, estamos começando os nossos traba
lhos, que vão arrastar-se por muitas horas. Ao
concluir, Sr. Presidente, ofereço a seguinte cola
boração a V. Ex": que discutamos primeiro, e, aí,
eu nem teria como embasar, regimentalmente
- reconheço - esta minha proposta, mas no
maior interesse dos trabalhos, a verdadeira prefe
rência, Sr. Presidente, deveria ser no sentido da
discussão do sistema de governo, sem o que não
vamos conseguir, praticamente, chegar a conclu
sões. Por isso, encaminho contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação. Pediria à Secretária lole que procedesse
à votação.

O SR. CONSmUlNTE JUTAHY JÚNIOR-Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V. Ex"a palavra, pela ordem.

O SR.CONSmUINTE JUTAHYJÚNIOR-Pa
ra considerar-se aprovado o destaque, quantos
votos são necessários: 13 ou 14?

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Treze,
maioria absoluta.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Vivaldo
Barbosa, Leur Lomanto, Jutahy Júnior, Jorge Lei-

te, Humberto Souto, Henrique Eduardo Alves,Ge
nebaldo Correia, Expedito Machado, Eríco Pego
raro, Enoc Vieira, Eduardo Bonfim, Dalton Cana
brava, Cesar Cals Neto, Bonifácio de Andrada,
AloysioTeixeira, Albérico Filho, Agassiz Almeida,
Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel Pinheiro FI
lho.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo, Miro Teixeira, José Fogaça e Gumer
cindo Milhomem.

A SRA SECRETÁRIA (Iole Lazzaríní) - Vota
ram "sim" 20; contra, 4. Total: 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Apro
vada.

Votação da emenda de autoria do Constituinte
Henrique Eduardo Alves,de n°32, objeto da prefe
rência aprovada: "Dá-se ao art. 6°a seguinte reda
ção:

"Art. 6° O mandato do Presidente e do
Vice-Presidente da República é de 5 anos,
vedada a reeleição."

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o 'Constituinte Henrique Eduardo Alves.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, Srs. Constituintes...

O SR. RElATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, pela ordem. Gostaria de consultar V. Ex"
se o Relator não tem preferência para encaminhar
contra.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Henrique Eduardo Alves.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, todos
os que acompanharam os trabalhos desta Subco
missão devem ter testemunhado que este foisem
pre um ponto polêmico. Mas, em relação à deci
são que teremos de tomar 'ao final, há um ponto
quase que consensual: se nos aproximássemos
do presidencialismo, o mandato de 4 anos seria
o ideal; se partíssemos em direção ao parlamen
tarismo, um mandato mais longo, de maior esta
bilidade, seria mais adequado. Inclusive o nobre
Relator, Constituinte José Fogaça, na leitura do
seu parecer, chegou a registrar, em diversas opor
tunidades, que, tecnicamente, um mandato de
4, de 5 e até de 6 anos caberiam na sua proposta
de neoparlamentarismo. Além disso, também sa
bemos que esta Subcomissão acolheu opiniões
pessoais de seus membros, com uma tendência
bastante acentuada para o mandato de 5, 6 anos,
também registrando-se votos favoráveis ao man
dato de 4 anos. Respeito a posição de cada com
panheiro, de cada Constituinte, mas entendo que
o mandato do Presidente da República, num regi
me que se aproxime do parlamentarismo, poderia
ser até mais longo. Mas entendo também que,
para se chegar a um consenso, nem o de 6 anos,
nem o de 4; fixei-me no mandato de 5 anos.
Principalmente se levarmos em consideração o
período atual, em que teremos a implantação do
regime parlamentarista, quando será necessária
a adaptação do País em termos de cultura, de
regime de governo, de discussão, de planejamen
to, de política de governo. Enfim, o período de
5 anos é o mais estável, mais aconselhável, para
um regime que se aproxime do parlamentarismo.
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É a nossa posição, Sr. Presidente, que coloco
a voto perante os nossos companheiros Consti
tuintes.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Osvaldo Macedo, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, sou favorável ao mandato de
4 anos. Já disse isto aqui nesta Subcomissão e,
por princípio, defendi essa posição em campanha,
em artigos da imprensa. Já registrei antecipada
mente esta minha posição em reuniões da Subco
missão.

Não vivoas emoções do momento. O mandato
de 5 anos é muito longo, porque permite o enquis
tamento de interesses do Poder. Atradição demo
crática sempre foi por mandatos de 4 anos, e
não temos ainda o regime parlamentarista puro,
mas misto. Se fosse um regime parlamentarista
puro, poderíamos discutir até a eleição direta do
Presidente da República. Não sendo, a mim me
parece que o bom senso recomenda um mandato
de 4 anos, notadamente tendo em vista o mo
mento que vivemos. Defendo o mandato de 4
anos para todos os Presidentes, não para este
ou para aquele; nem um dia a mais, nem um
dia a menos para qualquer Presidente da Repú
blica. Estamos realizando uma Assembléia Cons
tituinte para repor o País no leito democrático,
depois de muitos anos de regime de exceção,
e esta Nação está ansiosa para manifestar-se pelo
voto direto, secreto e universal a respeito da elei
ção do seu primeiro mandatário. Não quero, Sr.
Presidente, porque se trata de matéria constitu
cional, fazer ponderações sobre situações conjun
turais e emocionais do momento brasileiro. Man
tenho, por isto, a minha posição, independente,
clara, segura, por um mandato de 4 anos para
o Presidente da República. Estou de acordo com
o Relator da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
à Secretária que prossiga com a chamada da

. votação nominal.

o SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, para um esclarecimento. Pedi a V.Ex'
a palavra para encaminhar contra. E é muito útil,
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Consti
tuinte Miro Teixeira, comunico a V. Ex' que no
processo de votação só pode encaminhar um
Constituinte contra e outro a favor.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Mas
peço a V. Ex' que reconheça preferência para
o autor. Não se pode, nesta Casa, negar a palavra
ao autor.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Consti
tuinte Miro Teixeira, o Presidente não pode abrir
mão do Regimento, e isto para que cheguemos
ao final da melhor maneira possível. Em votação...

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Gostaria de colaborar com esta Presidência
lembrando que o que está em votação agora é
uma emenda para a qual foi requerida preferência.
Outras emendas tratando da mesma matéria se
rão postas em votação ou ficarão prejudicadas?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ficarão
prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA -Mas
aí é que está, Sr. Presidente. Isto não pode acon
tecer.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
à Secretária que procede à chamada para a vota
ção.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Pela
ordem, Sr. Presidente. Isto não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Va
mos tentar evitar, Sr. Presidente, um rolo com
pressor...

O SR. CONSTITUINTEJUTAHYJÚNIOR-Pe
la ordem. A opinião do Relator deve ser dada
nas questões que S. Ex' achar...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - É maté
ria vencida. Peço à Secretária que proceda à vota
ção.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR
Não, o Relator não pode ficar sem dar opinião
sobre questões relacionadas...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O
Presidente não pode argumentar... S. Ex' disse
que em seguida me daria a palavra. Em seguida,
quando pergunto se considerará prejudicada, ele
diz que sim. Então, não sei com que resposta
fico. Se com a primeira, que diz que teria o direito
à palavra quando chegar a vez do meu destaque,
ou se só terei direito à palavra quando o Presidente
quiser. Então, vamos fazer um outro Regímento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
mos em votação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Mas trata-se de questão de ordem sobre o
processo de votação, Sr. Presidente. Tenho a im
pressão de que V. Ex' decidiu, com sabedoria,
informar que a matéria é vencida, já que se exauriu
o processo de encaminhamento, que, pelo Regi
mento, só comporta dois Constituintes inscritos
para encaminhar, um a favor e um contra. Entre
tanto, gostaria de ponderar a V.Ex' que, se tivesse
que dar a palavra aos dois Constituintes, se desse
de agora para a frente preferência ao autor do
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Este
foi o procedimento da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- O autor do destaque foi o Constituinte
Henrique Eduardo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação...

(Tumulto no Plenário.)

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Sobre o processo de votação, solicito um esclare
cimento do nobre Relator no que diz respeito ao
relatório e à matéria da emenda que está sendo
votada. S. Ex', o Sr. Presidente, considera prejudi
cada as outras emendas correlatas no que diz
respeito às disposições transitórias, a flxação do
mandato do atual Presidente da República?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Qual
a pergunta de V.Ex'?

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
É acerca das disposições transitórias, no relatório,
em matérias correlatas.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ficam
prejudicadas. A matéria, quando correlata, fica
prejudicada.

O SR. CONSTITUINTEMIROTElXEIRA - Pre
judica disposições transitórias? Desculpe, Sr. Pre
sidente, V. Ex' pode mencionar o art. 6°, a que
se refere a emenda...

(Tumulto no Plenário.)

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - O
meu amigo Paulo Affonso está certo. O Presidente
diz...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
à Secretária que proceda à votação. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte VivaldoBarbosa.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, em conversa com V. Ex' e com
os representantes da Mesa, no interregno das reu
niões...

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Há
um rolo compressor funcionando aqui.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que me garanta a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, a questão de ordem é sobre o
processo de votação. Repito: em conversa com
V. Ex', algumas horas atrás, no interregno das
reuniões, exatamente sobre este tema, o entendi
mento recíproco - V. Ex', como Presidente, e
eu, como Vice-Presidente - foi diferente. Concor
damos em que as matérias correlatas, quando...

(Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Estou esperando que V. Ex' conclua, porque se
trata de questão baseada em conversa que man
tive com V. Ex', de maneira que eu não posso
ser infiel aos detalhes. Concordamos em que,
quando se tratasse de matérias correlatas, V. Ex'
daria a palavra ao autor da emenda no mesmo
instante, a fim de que ele sustentasse sua posição
e o Plenário, conhecendo os diversos aspectos
da questão, se decidisse por uma e, decidindo,
as outras ficariam prejudicadas. V.Ex' concordou
com este procedimento naquele instante. Talvez
a assessoria do Dr. Paulo Affonso tenha feito V.
Ex' mudar de opinião. Gostaria de invocar o Regi-
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mento e discordar do Dr, Paulo Affonso, se ele
aconselhou V. Ex' desta forma, isto é, no sentido
de que não procedesse dessa maneira, V.Ex' deve
rever sua decisão, permitindo aos autores das
emendas a oportunidade de colocar sua posição,
mesmo que elas venham a ser prejudicadas de
pois. Esta é a natureza e os termos do nosso
Regimento.

O SR.PRESIDENTE(AlbéricoFilho)- APresi
dência ...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quero
responder à questão de ordem do Constituinte
Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Mas é sobre este mesmo assunto que
gostaria de falar, antes de V.Ex' responder.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Genebaldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR·
REIA - Sr. Presidente, V.Ex' colocou em votação
requerimento de preferência para vários desta
ques, entre os quais se incluia uma emenda do
nobre Constituinte Henrique Eduardo Alves.Esta
emenda tem de ser votada, porque o requeri
mento de preferência foi aprovado. Os outros re
querimentos de destaque serão examinados pos
teriormente. É evidente que esses outros requeri
mentos não estão em discussão, porque não fa
zem parte do requerimento de preferência. Por
tanto, este requerimento tem de ser votado ime
diatamente, Sr. Presidente.

O SR. CONSmUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, é só orientar como deve ser feita a
votação que tem de prosseguir. Está definida. Pe
ço a V.Ex' que determine à Secretária que tome
os votos, apenas orientando-nos, antes, sobre
quem vota "sim" ou "não", quando...

O SR. CONSmUINTEJUTAHYJÚNIOR-Pe
la ordem, Sr. Presidente. A questão que coloco
é no sentido de que não se pode deixar de consi
derar que o Relator-Geral tem preferência no pro
jeto. Esta é uma questão óbvia.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA- Para
colaborar, realmente, Sr. Presidente. Que dispo
sitivo de que Regimento estabelece esta prejudi
cialidade?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O art.
200 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados.

O SR. CONsmUINTE MIRO TEIXEIRA - E
o art. 184, do mesmo Regimento, no seu § 4°,
diz que o pedido do destaque de emenda para
ser votado ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Este
dispositivo não se aplica no caso, Constituinte
MiroTeixeira.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA -Mas
é claro que se aplica. No art. 200 não há qualquer
referência a destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Aten
dendo à solicitação do Constituinte JutahyJúnior,
vou passar a palavra, por dois minutos, ao Relator
da Subcomissão, Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Agradeço
a V. Ex'.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, por trinta segundos
apenas, para dizer que o art. 200 não traz qualquer
referência a destaque.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, ilustres membros da Subcomissão do Po
der Executivo, fiz, a respeito das Emendas noS
225,177,252,32,28,3,61,48, 106 e 226, um
parecer no qual manifesto posição contrária...

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Se
está prejudicada, S. Ex' não pode negar-me a
palavra.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Tendo em
vista que no nosso anteprojeto o Presidente da
República é dotado de poderes e atribuições mui
to próximas aos de um sistema presidencialista,
embora esses poderes tenham sido abrandados
e divididos com o Primeiro-Ministro,entendemos
que o melhor período de mandato é de 4 anos.
Reconhecemos que este é um ponto crítico do
anteprojeto, e recomendamos enfaticamente, no
nosso parecer, que ele fosse objeto de livredelibe
ração do Plenário da Subcomissão, como de fato
o será, imediatamente. Mas quero registrar que,
por coerência com o meu relatório original, des
prendido dos fatos políticos da conjuntura que
hoje se registra no País, fielà proposta que assumi
em relação às observações que fIZ nesta assem
bléia Nacional Constituinte e em relação à socie
dade brasileira, continuo, quanto ao art. 6°, com
a posição de que o mandato do Presidente da
República deve ser de 4 anos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação...

O SR. CONSmUINTE AGASSIZ ALMEIDA 
Pela ordem, Sr. Presidente, para declaração de
voto.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A de
claração de votos deve ser feita por escrito.

O SR. CONSmUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, V. Ex' permite que eu justifique?
Gostaria que V.Ex' me orientasse, e ao Plenário,
onde consta, no Regimento, que a declaração
de voto deve ser feita por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Está
no Regimento da Câmara dos Deputados.

O SR. CONSmUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Gostaria que o conselheiro-mor indicasse onde
consta no Regimento da nossa Subcomissão
Quero deixar registrada, Sr. Presidente, minha de
claração de voto. É um direito que me assiste
de fazer uma afirmação de voto.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, chamo a atenção para a minha
questão de ordem. Sei que em muitos casos está
se procurando no Regimento Interno da Câmara
dos Deputados a justificativa.No entanto, Sr. Pre
sidente, estamos realizando um trabalho consti
tuinte. E a posição de cada cidadão, ao emitir
seu voto, tem um sentido muito profundo na vida,
na história e no futuro político de cada cidadão.
Não se pode apenas dizer sim ou não, dai por
que ...

O SR. CONSmUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Muito bem!

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- ... a Presidência deve permitir que cada um
justifique seu voto e sua posição, porque se trata
de um momento histórico, de uma oportunidade
ímpar, em que cada um tem de dizer por que
exatamente agiu desta ou daquela forma. É um
direito do Constituinte que eu me permito solicitar
a esta Presidência que não retire.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
responder à questão de ordem de V. Ex'. Diz o
§ 5°, do art. 21, do Regimento Interno da Consti
tuinte: "cada membro da Subcomissão poderá
apresentar, no momento da votação, ou na reu
nião do dia subseqüente, a justificação escrita de
seu voto".

O SR. CONSmUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Quero ressaltar que não teremos dia subseqüente;
amanhã conclui-se esta votação. Pressupõe-se,
então, que o voto pode ser oral, verbal. Não se
pode fazer uma interpretação do Regimento da
Constituinte aqui, neste momento, porque a reu
nião hoje se encerra. Então, como poderei exercer
o meu soberano direito de voto? Quero registrar
o meu voto. O momento que estamos vivendo
é muito grave. Estamos definindo, aqui, uma es
trutura de governo, depois de quase cem anos
de presidencialismo, de governos imperiais - fal
tou apenas a coroa. Estamos traçando hoje o
embrião de uma nova estrutura de governo, um
governo parlamentarista para o Brasil.Então, que
ro manifestar minha posição: se o regime for pre
sidencialista, fico com 4 anos, mas se os meus
companheiros partirem para uma estrutura parla
mentarista, fico com 5 anos. Esta é a minha decla
ração de voto: cinco anos de mandato. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE
Sr. Presidente, quero, também, valendo-me de
meus direitos, apresentar as razões de meu voto.
Voto no mandato presidencial de 4 anos e consi
dero ótimo que tenhamos a oportunidade de dis
cutir esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte MiroTeixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Que
ro valer-me do precedente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre
Constituinte Miro Teixeira, V.Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Quero louvar o espírito democrático que deveria
ser observado por todos os companheiros. Desejo
destacar que é muito honroso para a nossa Sub
comissão contar com a presença do Dr. Paulo
Affonso. Sr. Presidente, é de fundamental impor
tãncia a discussão sobre a duração do mandato
dos futuros Presidentes da República, o que nos
permite expor as nossas razões, por que apoiamos
esta ou aquela posição. Apóio o mandato de 4
anos, e isto nada tem a ver, nobre Constituinte
Israel Pinheiro Filho, com qualquer situação con
juntural. Apóio 4 anos, Sr. Presidente, imaginando
para o nosso Pais um regime que observa o que
há de muito bom no parlamentarismo ou o que
há de muito bom também no presidencialismo,
podendo assegurar-nos tranquilidade democrá-
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tica mais duradoura do que a que temos tido
até agora.

Sr. Presidente, se estivéssemos discutindo nas
Disposições Transitórias o mandato do atual Pre
sidente da República, poderíamos ser acusados
de estarmos agindo emocionalmente, por força
das crises que o País vive e da conjuntura. Mas,
neste caso, temos de dizer que é fundamental
que o Presidente da República não tenha mais
de 4 anos de mandato, a fim de que o povo
possa avaliar sua atuação. Tem mais, Sr. Presi
dente: defendo a sua reeleição, para que o País
não seja punido por ter tido uma boa atuação
por parte do Presidente da República. Então, voto
pelo mandato de 4 anos, contra a emenda do
Constituinte Henrique Eduardo Alves.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR- Sr.
Presidente, solicito a mesma deferência conce
dida ao Constituinte Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
Presidência é democrática, nobre Constituinte Ju
tahy Júnior.

OSR.CONSTITUINTEJUTAHYJÚNIOR-Fa
larei em um segundo.

(Tumulto no recinto.)
(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Pelas razões já apresentadas no encaminha
mento da matéria, voto "não" ao destaque do
Constituinte Henrique Eduardo Alves.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Dalton Cana
brava, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Ma
chado, Genebaldo Correia, Henrique Eduardo Al
ves, Humberto Souto, Jorge Leite, Leur Lomanto,
Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel Pinheiro Fi
lho.

Votaram "não" os Srs, Constituintes: Eduardo
Bonfim, Gumercindo Milhomem, José Fogaça,
Jutahy Júnior, Miro Teixeira, Osvaldo Macedo e
Vivaldo Barbosa.

A SR". SECRETÁRIA (Iole Lazzarini) - 17 Srs.
Constituintes votaram favoravelmente e 7 contra
riamente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Apro
vada.

O SR.CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FI
LHO- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Israel Pinheiro Filho, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FI
LHO - Respeito muito o direito de obstrução,
pois é democrático e regimental. O que V. Ex'
não pode aceitar é o argumento brilhante do
Constituinte Agassiz Almeida, isto é, o de que não
pode apresentar a declaração de voto por escrito
porque a reunião vai terminar. Este argumento
não tem nenhum fundamento, porque, constando
da ata que vai haver declaração por escrito, ele
vai poder apresentar sua declaração por escrito
no dia seguinte, depois de encerrados os nossos
trabalhos.

Solicito a V. Ex", para o bom andamento dos
nossos trabalhos, que não permita mais que haja,

durante o processo de votação, declaração de
voto oral, pois isto inviabilizaria os nossos traba
lhos. Este é o apelo que faço a V. Ex" e a todos
os ilustres Constituintes, porque não se pode per
mitir que infrinjam o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pediria
que o Plenário se pronunciasse a respeito da ques
tão do Constituinte Israel Pinheiro Filho. (Pausa.)

Aprovada. Matéria vencida.
Votação da emenda rr 188, de autoria do Cons

tituinte Genebaldo Correia, objeto da preferência
aprovada.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Peço ao Presidente que atenda à solicita
ção do Constituinte Miro Teixeira e faça a leitura
da Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Desta
que n06,Emenda nol88.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - É apenas uma contribuição à redação
final do nosso ilustre Relator. Apresentei uma
emenda no sentido de que se suprimisse dispo
sitivoque prevê Regimento Intemo para o Conse
lho da República, e que se colocasse nas atribui
ções desse Conselho a aprovação do Regimento
Interno. O Relator acolheu em parte a emenda,
incluindo entre as atribuições do Conselho a apro
vação de seu Regimento Interno, mas não excluiu
o dispositivo. É uma contribuição para melhorar
a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Jutahy Júnior.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR - A
questão que o Constituinte Genebaldo Correia co
loca é muito importante, mas não podia deixar
passar esta oportunidade para falar do mandato,
questão de tamanha importância que tínhamos
de fazer uma ressalva. Um aspecto bastante im
portante para se salientar é que, nessa reunião
histórica, foi aprovada a extinção da figura do
Vice-Presidente da República. Se já tínhamos vá
rios argumentos para caracterizar esse mandato
como de transição, cito um artigo que I:no passa
do, que me deu subsídio para votar a favor da
extinção da figura do Vice-Presidente. Esse artigo,
publicado nos Estados Unidos, dizia o seguinte:
"Já imaginou ter Jonhson para Presidente E Ke
nnedy como vice-presidente? Roosevelt ser vice
presidente do Truman?" E muitos outros exem
plos a História nos dá. Esta é uma avaliação que
temos de colocar claramente. A Histórianos mos
tra que o candidato a vice-presidente da República
normalmente é acoplado na chapa em função
de conotação eleitoral, não representando com
plementação à eleição do candidato a presidente.
Então, o que acontece? Sempre que um vice-pre
sidente assume, representa um pensamento polí
tico distinto do presidente da república. Isso de
monstra que a questão do mandato do atual presi
dente deve ser encerrada como uma questão tran
sitória. Circunstancialmente, defendo o mandato
de 4 anos para os futuros presidentes, mas mes
mo que não o defendêssemos para os futuros,
neste episódio teríamos de considerar a transição
democrática e a circustância atual de nosso País.
Esse mandato, fundamentalmente, deve ser de
4 anos.

Quanto à questão levantada pelo Constituinte
Genebaldo Correia, depois das explicações dadas
por S. Ex' votarei a favor, porque entendi perfeita
mente e concordo. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Vivaldo
Barbosa, Osvaldo Macedo, Leur Lomanto, Jutahy
Júnior, José Fogaça, Jorge Leite, Humberto Sou
to, Henrique Eduardo Alves, Genebaldo Correia,
Expedito Machado, Erico Pegoraro, Enoc Vieira,
Dalton Canabrava, Cesar Cals Neto, Bonifácio de
Andrada, Aloysio Teixeira,Albérico Filho, Agassiz
Almeida, Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel
Pinheiro Filho.

Votaram "não" os Srs. Constituinte: Miro Tei
xeira, Gumercindo Milhomem e Eduardo Bonfim.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sim, por
se tratar de questão de técnica redacional.

A SRA SECRETÁRIA (Iole Lazzanni) - Votos
favoráveis: 21; votos contrários: 3; total: 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Apro
vada.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Gumercindo Milhomem.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM - Sr. Presidente, são notórias as dificul
dades deste processo de votação. Solicito que,
a cada item que fôssemos proceder ao encami
nhamento de votação, fosse anunciado não ape
nas o número do destaque e da emenda, mas
também a que artigo se refere, para que pudés
semos ter mais facilidade no acompanhamento.
Isto porque nem sempre a argumentação exposta
no encaminhamento consegue esclarecer sufi
cientemente os membros do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - V.Ex'
será atendido.

Pedido de destaque de autoria do Constituinte
Genebaldo Correia - Emenda n9 292, referente
ao art. 9°, item xx, letras a, b, c, d e g, objeto
da preferência aprovada.

Concedo a palavra ao Constituinte Expedito
Machado.

(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - É destaque do substitutivo do Consti
tuinte Expedito Machado.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Art.
9"é a numeração dada pela proposta do Consti
tuinte Expedito Machado.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A pala
vra está com o nobre Constituinte Expedito Ma
chado.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOMACHADO
- Sr. Presidente, em nome apenas do interesse
do trabalho, peço que seja liberada a emenda,
pois muitos companheiros não a estão localizan
do.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
pedir ao nobre Constituinte Expedito Machado
- e poderíamos até ser generosos com S. Ex'
em relação ao tempo - que, antes de encemínhar
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a votação, faça a leitura da emenda para suprir
essa carência dos companheiros.

O SR. CONSTITUINTEEXPEDITOMACHADO
- Trata-se da Seção Il, "Das Atribuições do Presi
dente da República". No inciso XX:

"Compete privativamente ao Presidente da Re
pública nomear os seguintes Mimstros de Estado,
não sujeitos à moção de censura:

a) Da Marinha;
b) Das Relações Exteriores;
c) Do Exército;
d) Da Aeronáutica;
e) Do Estado Maior das Forças Armadas;
f) Chefe do Gabinete Militar;
g) Chefe do Gabinete Civil;
h) Chefe do Serviço Nacional de Informações;
i) Consultor-Geral da República; e
j) Procurador-Geral da República."

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA- Para
encaminhar contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O
Constituinte Expedito Machado está com a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Pe
ço apenas que V.Ex'me inscreva.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. CONSTITUINTEEXPEDITO MACHADO
- De acordo com o parecer do Relator, aprovado,
está perfeitamente caracterizado que o Presidente
da República é o Chefe e Comandante das Forças
Armadas, assim como está perfeitamente caracte
rizado que é ele quem traça a política extema
do Brasil.Valedizer que o Sr. Relator quis transferir
para a alçada da Presidência da República ajurís
dição, quase direta, sobre os Ministros Militares
e o Ministro das Relações Exteriores. Daí por que
apresentamos esta emenda, justificada ampla
mente nas razões que invocamos. Mas é sobre
tudo pela transferência: sendo o Presidente da
República o Chefe das Forças Armadas, caberia
a ele a nomeação dos Ministros, que ficariam su
bordinados diretamente à Presidência da Repú
blica, o mesmo acontecendo com o Ministro das
Relações Exteriores.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem, para um esclarecimento. O Constituinte Ex
pedito Machado leu o dispositivo integralmente,
e o pedido de destaque refere-se apenas a algu
mas letras. É bom que se esclareça isso.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não
entendi.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Se V. Ex' ler o pedido de destaque, o
assunto será esclarecido. O Constituinte Expedito
Machado não se referiu a todas as letras.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
melhor o Constituinte Expedito Machado escla
recer quais são as letras.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) -As le
tras constam do destaque. São elas: a, b, c, d
ego

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, como os companheiros não têm có
pia, é bom que se diga o que significa cada letra.

O SR. CONSTITUINTEEXPEDITO MACHADO
-A letra "a" refere-se ao Ministro da Marinha.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - En
tão, compete, privativamente, ao Presidente da
república...

(Intervenção fora do microfone. Inaudivei.)

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA- Não
estou advogando em causa própria. Imagino que,
ao se fazer uma Constituição, todos devem estar
suficientemente esclarecidos.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Queria
apenas esclarecer a V.Ex" que o destaque é para
as letras: a, b, c, d e g.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Trata-se da Emenda n-292.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Consti
tuinte Miro Teixeira, as letras são: a, b, c, d e
g.

O SR. CONSTITUINTEMIROTElXEIRA- Tra
ta-se da letra "i" ou da conjunção e?

O SR. CONSTITUINTEEXPEDITO MACHADO
- Mais a letra g, o que vale dizer, o Ministro
da Marinha, do Exército, o da Aeronáutica e o
Chefe da Casa Civil.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o Constituinte Osvaldo Macedo, para
contraditar.

O SR. CONsmUINTE MIROTEIXEIRA - Os
Ministros do Exército, da Aeronáutica e o Chefe
da Casa Civil.

O SR. CONSTITUINTEEXPEDITO MACHADO
- E o Ministro das Relações Exteriores.

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA - Já
foi mencionado. S. Ex" referiu-se aos Ministros
das Relações Exteriores, do Exército, da Aeronáu
tica, da Marinha e da Casa Civil.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O
Constituinte Osvaldo Macedo está com a palavra.

(Conversas paralelas.)

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, estamos confusos. O Consti
tuinte Genebaldo Correia pediu destaque para
partes da Emenda N°292-5, de autoria do ilustre
Constituinte Expedito Machado. Eu queria quan
do pedi a palavra para contraditar, que a matéria
se referisse à proposta aqui lembrada pelo Consti
tuinte Expedito Machado. No entanto, não é. O
destaque requerido pelo Constituinte Genebaldo
Correia, em grande parte, já foi adotado pelo Rela
tor desta emenda. Por exemplo: "decretar a mobi
lização nacional total ou permanentemente".

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Não é isso.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Então, não estou entendendo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Era
isto que eu estava dizendo: nem todos estavam
sabendo do que se tratava. É o inciso XX do art
9", que altera profundamente.

(Conversas paralelas.)

O SR. CONSTITUINTE - São cinco alíneas
no inciso. Quer deixar-me encaminhar, já que V.
Ex"s não encontrou?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Não, Excelência. Já achei.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para encaminhar contra,
já que o Constituinte Osvaldo Macedo não tinha
a referência explícita e exata do inciso xx.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Eu a tenho, Sr. Presidente, e gostaria muito
de ouvir o Relator, mas pedi a palavra para contra
ditar justamente porque previa que fosse sobre
essa matéria. Gostaria que o Relator também se
pronunciasse.

Constituinte Expedito Machado, gostaria de
chamar a atenção para o seguinte: a permanecer
a proposta de V. Ex', com o destaque do Consti
tuinte Genebaldo Correia, estaríamos desnaturan
do o sistema de govemo criado no projeto do
Relator. Não podemos, neste País, depois de 20
anos de regime de exceção, tratar de forma privile
giada alguns setores, notadamente os militares.
Estaríamos criando para as instituições militares
uma posição privilegiada, acima das instituições
civis.

Veja V. Ex" se, porventura, num regime parla
mentarista, semiparlamentarista ou neoparla
mentarista, como se está instituindo, se aos Minis
tros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica...

O SR. CONSTITUINTEJUTAHYJÚNIOR-Pe·
diria aos nossos colegas respeito à palavra do
Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
-Sr. Presidente, peço que se desobstrua a frente
da Mesa.

O SR. CONSTITUINTEJUTAHYJÚNIOR - Sr.
Presidente, por mais atenção que eu tenha para
com os Constituintes Humberto Souto e Enoc
Vieira, gostaria de ouvir a palavra do Constituinte
Osvaldo Macedo, porque esta é uma questão cru
cial que não pode ser decidida fora do plenário,
como o foi.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Genebaldo Correia, para
contraditar.

(Conversas paralelas.)

O SR. CONSTITUINTE- Neste plenário, a nin
guém está interessando a questão colocada pelo
Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE - Nada foi decidido
ainda.

(Conversas paralelas.)

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, queria encarecer a atenção dos
colegas Constituintes desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
a V Ex' que recomece, porque nada consegui
ouvir, em virtude da balbúrdia.

O SR. CONSTITUINTE - Olha o tempo, Sr.
Presidente.

O Sr. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não
se pode contar o tempo nesse clima.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Essa matéria é muito importante, Sr. Presi-
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dente, e veremos a grandeza ou a pequenez da
Assembléia Nacional Constituinte quando da de
cisão dela. Trata-se de questão excepcionalmente
séria. Eu lembrava que não podemos tratar com
privilégios especiais determinados segmentos da
estrutura burocrática do Brasil. (Muitobem!) Esta
mos saindo de um regime militar, por que dar
determinados privilégios a Ministros militares ou
a Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas?

O SR. CONSTITUINTE - O Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas não foi incluído.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Mas foram incluídos os Ministros da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica e o das Relações
Exteriores.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O
Ministro das Relações Exteriores aí foi colocado
para disfaçar.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Por favor, Constituinte MiroTeixeira, a questão
é excepcionalmente séria e vou dizer por quê.
Ainda não sabemos quais os ministérios que se
rão criados, porque a lei complementar é que
definirá os Ministerios. Não sabemos, inclusive,
se ela definirá o Ministériodo Exército, da Marinha
e da Aeronáutica, nos termos do projeto. A lei
é que irá definirisso. Se tratarmos de forma privile
giada os Ministros do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica em relação aos demais Ministros, es
taremos dando a eles um privilégio inaceitável.
Sei que muita gente poderá pensar que a sensibi
lidade desses setores será atingida, numa moção
de desconfiança ou numa moção reprobatória.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Mas aqui está incluído o Ministroda Casa
Civil.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
Falarei do Ministro da Casa Civil depois, porque,
no sistema de governo proposto no projeto, ele
perde a importância que tem atualmente. Poderá
até não haver mais Ministros da Casa Civil. A lei
é que irá defmir isso.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que coloque
ordem nos trabalhos e que os tempos sejam res
peitados, caso contrário ficaremos aqui até ...

O SR. CONSTITUINTE - Quero
divergirde V.Ex" Os trabalhos estão transcorrendo
em ordem, e a Mesa está-se comportando muito
bem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não
são permitidos debates a parte.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, quero concluir, chamando a
atenção para um detalhe: se, porventura, temer
mos pela sensibilidade militar, no caso de uma
moção de desconfiança ou reprobatória, temos
de considerar que esses mesmos Ministros pode
rão ser reconduzidos. E não podemos também
abrir mão do voto de desconfiança para um even
tual Ministro do Exército, da Marinha ou da Aero
náutica ...

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Consti
tuinte Osvaldo Macedo, comunico a V. Ex" que
seu tempo já se esgotou.

O SR CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, deixe-me concluir, por favor.
Como eu dizia, não podemos abrir mão do voto
de desconfiança para um eventual Ministro do
Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, que aja
com desídia ou com atitudes não convenientes
à função. Não há por que dar esse privilégio,que
desnatura o sistema de governo que estamos im
plantando.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar contra,
como Relator.O art. 36 tem o seguinte enunciado:

"A lei disporá sobre a criação, denomi
nação, organização, funcionamento e atribui
ções dos Ministérios."

Do ponto de vista técnico-jurídico, esta não de
veria ser matéria constitucional. Deveria ser regu
lamentada por lei complementar ou ordinária. Re
conheço o alentado, riquíssimo, volumoso e subs
tancioso trabalho do nobre Constituinte Expedito
Machado. Só não podemos dar parecer favorável
porque é um substitutivo. Aqui, porém, discorda
mos, do ponto de vista técnico e também político,
porque entendemos que os militares brasileiros
devem ser tratados como profissionais das armas.
Achávamos e continuamos achando que, do pon
to de vista constitucional, esta matéria não deveria
ser tratada.

Por isso, Sr. Presidente, não estamos aqui para
criar privilégios, tampouco discriminações. Não
estamos aqui para prejudicar os militares, tam
pouco para favorecê-los. Já vivemos experiências
extremamente traumáticas neste País. Não pre
tendemos voltar a um passado que todos querem
ver sepultado nos confins da nossa História. (Mui
to bem) Entendo que essa questão poderia ser
até objeto de legislação ordinária futuramente,
mas não poderia ser adotada agora como matéria
constitucional. Por isso, meu voto será contrário
à emenda apresentada pelo nobre Constituínte
Expedito Machado.

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - A Sra.
Secretária fará a chamada dos Srs. Constituintes
para a votação da matéria.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Albérico
Filho, AloysioTeixeira, Bonifácio de Andrada, Ce
sar Cals Neto, Dalton Canabrava, Enoc Vieira, Erí
co Pegoraro, Expedito Machado, Genebaldo Cor
reia, Henrique Eduardo Alves, Humberto Souto,
Jorge Leite, Leur Lomanto, Marluce Pinto, Costa
Ferreira e Israel Pinheiro Filho. Votaram "não"
os Srs. Constituintes: Agassiz Almeida, Eduardo
Bonfim, Gurmercindo Milhomem, José Fogaça,
Jutahy Júnior, Miro Teixeira, Osvaldo Macedo e
Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Resul
tado da votação: 16 votos favoráveis e 8 contrá
rios. Aprovada a emenda.

Votação do art. 50 do anteprojeto, para rejeição,
de autoria do Constituinte Jorge Leite, objeto da
preferência aprovada.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, qual o número da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Dispo
sições Transitórias.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, gostaria de saber o número da emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não
há emenda. Trata-se do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - A
emenda é supressiva nas DisposiçõesTransitórias
-art.50.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, vou inscrever-me para encaminhar,
não sei se contrariamente ou a favor, mas V.Ex"
nunca me defere a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, há necessidade da supressão do art.
50, tendo em vista a aprovação dos cinco anos
de mandato para o Presidente da República, pois
o Relator, nas Disposições Transitórias, assegura
que as eleições ...

(Conversas paralelas.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, quero completar meu pensamento.
Trata-se de uma emenda supressiva, mas o Rela
tor...

O SR. CONSTITUINTE - Constituinte
Jorge Leite, V.Ex" me permite? Gostaria de saber
o número do destaque.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE- Des
taque n° 74.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Está
respondido, nobre Constituinte. Continua com a
palavra o Constituinte Jorge Leite.

O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE- Resu
mindo, Sr. Presidente: trata-se da supressão do
art. 50, em que o Relator marca eleições para
o dia 15 de novembro de 1988, na hipótese de
ser aprovado, o que não ocorreu, o mandato de
quatro anos, conforme o trabalho de S. Ex' Portan
to, esta emenda é supressiva. Apresentamos sua
supressão tendo em vista o fato de haver sido
aprovado o mandato de cinco anos, o que, natu
ralmente, conflita com o que o Relator determina
no art. 50 das Disposições Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, gostaria de dizer que não entendi o
encaminhamento do Constituinte Jorge Leite. S.
Ex" quer suprimir pura e simplesmente?

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE- Exa
tamente, suprimir o art. 50.

O SR CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - S.
Ex" apóia, pura e simplesmente, a supressão do
art. 50 e argumenta que isto se justifica porque
a fíxação do mandato de cinco anos automati
camente se estende.

O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE-Anula
o art. 50, que determina a realização de eleições
em 1988, quando com cinco anos não será em
1988.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Mas
este argumento me passara despercebido. Agora
já posso concordar ou não. O Constituinte Jorge
Leite argumento que a fixação do mandato em
cinco anos para os futuros Presidentes assequra,
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automaticamente,o mandato de cinco anos para
o atual Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - O
art.50 trata exatamente do mandato do atual Pre
sidente, Constituinte Miro Teixeira. O art. 50 é
do Relator, e é exatamente do que trata o art.
49: os quatro anos de mandato para o atual Presi
dente. Refere-seexatamente à eleição em 1988.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O
art. 50?

O SR.CONSTITUINTE JORGE LEITE - Exa
tamente.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA -Mas
é que V. Ex" está invocando a aprovação, se não
me engano, da emenda ao art. 6°, para aplicar
as DisposiçõesTransitórias.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - O
art.4°do anteprojetodo Relator determinaquatro
anos para o atual Presidenteda República.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Para todos
os Presidentes.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA- Para
todos. O art. 4° é para todos.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Mas
ele remete aqui exatamente...

OSR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Sim,
mas aí é o art. 50.

O SR.CONSTITUINTEJORGELEITE-Estou
sendo claro.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas
é isso. O art. 50.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Pois
é.E o art.50 determina eleiçõesexatamentepara
novembro de 1988.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - V.
Ex" quer suprimirisso?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Mudar, no art. 4°,para cinco anos?

O SR.CONSTITUINTE JORGE LEITE - Exa
tamente. Tem de ser suprimido o art. 50.

(intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR.CONSTITUINTE JORGE LEITE - Acho
que isso será definido até pelo TribunalSuperior
Eleitoral. De qualquer forma, não vou discordar
de V. Ex" Apenas quero dar encaminhamento à
matéria.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - V
Ex" acha que nas Disposições Transitóriasnada
deveconstar sobre o mandato do atualPresidente
da República?

O SR.CONSTITUINTEJORGELEITE-Sobre
a próximaeleição?

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Não.
Ou em termos de fixação de data de eleição...

O SR.CONSTITUINTEJORGELEITE-Cons
tituinte Miro Teixeira, não está em causa, no mo
mento, este ponto sobre o qual V. Ex' me per
gunta.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas
é que seria suprimido.

O SR.CONSTITUINTE JORGE LEITE - Pode
até ser, mas, no momento, exatamente me estou
referindoao art. 50 - se deverá ou não constar,
podemos até...

O SR.PRESIDENTE (Albérico Filho) - Consti
tuinte Miro Teixeira, encerrou o tempo de V. Ex"

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Não
vou, então, encammhar, Sr. Presidente, porque
estou esclarecido.Vouabrir mão para o encami
nhamento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente,para encaminhar.

O SR.PRESIDENTE (Albérico Filho)- Consti
tuinte Eduardo Bonfim, o Constituinte Miro Tei
xeirapediu a palavrapara contraditar.

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Não, ele pediu para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
Presidênciapassou a palavraao Constituinte Miro
Teixeira.

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM-
V. Ex'me permitauma questão de ordem. Solicitei
a palavra para encaminhar. O Constituinte Miro
Teixeira pediu a palavrapara esclarecer.

O SR.PRESIDENTE (Albérico Filho)- Consti
tuinte Eduardo Bonfírn, peço a compreensão de
V. Ex" O Constituinte Miro Teixeira me pediu a
palavrapara contraditar.

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Pelaordem, Sr. Presidente.Qualfoio encaminha
mento que o Constituinte Miro Teixeira fez da
matéria?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho)- Se ele
encaminhou certo ou errado, o problema é de
S. Ex"

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Ele simplesmente não encaminhou, Sr. Presiden
te.

O SR.PRESIDENTE (Albérico Filho)- O pro
blema é dele.

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Cabe o direitoda minoria na votação.

O SR.PRESIDENTE (Albérico Filho)- Consti
tuinte Eduardo Bonfim, peço a V. Ex"...

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONAM
Sr. Presidente, pela ordem. Insisto em que, nos
trabalhosdesta AssembléiaNacionalConstituinte,
ficou estabelecido nesta Subcorrnssão que cabe
um encaminhamento a favor e um encaminha
mento contra. Só foi feitoo encaminhamento do
nobre Constituinte Jorge Leite, a favor. Não foi
feito o encaminhamento contra. O Constituinte
Miro Teixeira não encaminhou a votação. Então,
é um direitoestabelecidonos trabalhosdestaSub
comissão. Ele não encaminhou, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Consti
tuinte Eduardo Bonfim,peço a V. Ex"...

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Não houve encaminhamento. V. Ex" tem de asse
gurar o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho)- ... um
minuto de atenção. O Constituinte Miro Teixeira
solicitou a palavra à Presidência dos trabalhos
paraencaminhar a votação.Se o Constituinte Miro
Teixeira não encaminhou, o problema é dele.

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONAM
Mas não dos Constituintes desta Subcomissão,
Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Albérico Filho)- O tem
po dado por esta Presidênciafoipara encaminha
mento da votação.

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, pela ordem. Se V. Ex" prosseguir
com esse entendimento,vai-seestabelecer nesta
Casa o seguinte: toda vez em que não interessar
à maioria ou à minoria que se faça encaminha
mento de votação, será pedida a palavra e não
haveráencaminhamento nem a favornem contra.
V. Ex' deve reconsiderar o que disse, porque é
ilógicototalmente o encaminhamento que V. Ex"
está dando à questão.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA- Pela
ordem, Sr. Presidente.

Quero dar razão,em parte, ao Presidente,por
que pedi a palavrapara encaminhar. Ocorre que,
em frente à Mesa - e peço o testemunho do
próprioPresidente- estabeleceu-se um pequeno
tumulto, uma pequena aglomeração. Diante dis
so, procurei esclarecer-me com o Constituinte
Jorge Leite sobre o ponto de vista que ele espo
sara. Desfeita a aglomeração que haviae esclare
cido o ponto de vistano que me interessava, abri
mão, Sr. Presidente. V. Ex' tem razão em parte,
porque pedi realmentea palavrapara encaminhar.
Agora, abri mão. A partir daí, terá de prevalecer
o Regimento, do contrário será uma forma de
obstruira minoria. Então, apelo para V. Ex'

O SR.PRESIDENTE (Albérico Filho)- Consti
tuinte Miro Teixeira, vou pedir a V. Ex"...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - V.
Ex" reconhece que havia aqui na frente um aglo
merado?

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Vou
pedir a V. Ex' que me ajude nos trabalhos que
até hoje temos conduzidonesta Subcomissão.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA- Cla
ro. Não é outro o meu desejo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
abrir este precedente ao Constituinte Eduardo
Bonfim...

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Mui
to bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho)- ... não
pela solicitação de V. Ex", mas, sim, pelo meu
ponto de vista democrático. V. Ex', porém, não
usará mais deste expediente para procrastinar a
votação.

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Per
mita-me uma questão de ordem, Sr. Presidente.
Aí já passo a não admitir, Sr. Presidente,porque
não utilizei expedientealgum. Estou aqui usando
linguagem regimental, valendo-me de dispositi
vos regimentais. E esse tipo de observação não
é admissível.
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o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Eduardo Bonfim.

O SR. CONSmUINTE EDUARDOBONFIM
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vivemos um mo
mento de transição democrático neste País. Bem
ou mal, o atual Presidente da República se encon
tra no cargo, em função de um mandato transi
tório, provisório, para tirar o País do regime militar,
do qual saímos, e encaminhá-lo a uma situação
de plenitude democrática. Há o mandato e este
período de transição. Ressalvadas as posições
acerca do bom condicionamento e do encami
nhamento político, este período de transição se
extingue com a promulgação da Constituição. A
nova Constituição, bem ou mal redigida, abrirá
novo momento político na vida deste País. Caberá
à Nação, ao povo brasileiro e aos trabalhadores
definir se foram positivos ou não os trabalhos
e as posições dos Constituintes nesta Casa, ao
elaborar a Constituição. Portanto, sou favorável
ao parecer do Relator na defesa desse período
de convocação das eleições, entendendo que,
nesse sentido, a transição democrática - repito
- bem ou mal conduzida pelo Presidente Samey,
se encerrará efetivamente ao final e pela promul
gação da Constituição. Portanto, não terá sentido
a manutenção do Presidente Samey por período
que exceda a data da promulgação da Consti
tuição.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Qual será o sistema de votação? Gostaria de um
esclarecimento sobre como se vota.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - "Sim"
aprova; "não" rejeita. "Sim" mantém o dispositivo;
"não" retira o dispositivo.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
"Sim" aprova a supressão e "não" mantém o
artigo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
pedir ao Constituinte Jutahy Magalhães um pouco
mais de atenção, para que eu possa esclarecer
o sistema de votação: "sim" retira o artigo; "não"
mantém o artigo.

Em votação.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, pela ordem. Eu havia pedido
a palavra. Nos termos em que foicolocada a ques
tão, ficamos numa situação muito difícil. Entendi
que a aprovação da emenda do Constituinte Hen
rique Eduardo Alves, alterando o prazo do man
dato do Presidente da República, implicava auto
maticamente mudança de prazo do art. 50 do
anteprojeto. O Constituinte Henrique Eduardo Al
ves apresentou emenda, fixando o mandato do
Presidente da República em cinco anos. O projeto
o definia em quatro. Não tocava no art. 50. Muito
bem! Agora se coloca simplesmente a supressão
desse artigo. E nós temos de votar "sim" ou "não"
Eu, por exemplo, defendo que se fixe nas Dispo
sições Transitórias a data da próxima eleição pre
sidencial. Ficaria prejudicado o meu voto, tendo
em vista decisão anterior. Não posso concordar
com a pura supressão desse artigo. Então, esta

Subcomissão está diante de um impasse. Poder
se-ia entender que, com a supressão, o Presidente
teria seis anos Daí por que, Sr. Presidente, per
gunto...

(Intervenções fora do microfone. Inaudiveis.)

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Consti
tuinte Osvaldo Macedo, V.Ex' pediu a palavra...

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Estou tentando colocar uma questão séria,
pela ordem, para esclarecer o meu voto. Gostaria
de saber se nós aqui, com a maturidade, com
a responsabilidade desta Subcomissão, podería
mos esclarecer e definiressa matéria ou seríamos
apenas vitimas de um golpe. A mim cheira a gol
pismo a maneira como a questão está colocada.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Genebaldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Com a aprovação da emenda do nobre
Constituinte Henrique Eduardo Alves,o mandato
do Presidente da República, no texto permanente
da Constituição, ficou sendo de 5 anos. Se perma
necer esse dispositivo, aí se entenderá que o man
dato, no texto permanente, será de 5 anos e que,
nas Disposições Transitórias, o mandato do atual
Presidente será de 4 anos, porque está marcada
eleição para 1988. Com a supressão desse dispo
sitivo,remete-se ao texto permanente, que estabe
lece 5 anos. Mas também há um dispositivo do
Relator que diz que a eleição será realizada 90
dias antes do término do mandato do Presidente.
Se o mandato é de 5 anos e a eleição será reali
zada 90 dias antes do seu término, está marcada,
então, a data da eleição.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONsmUlNTE VIVALDO BARBOSA
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Sobre
a votação?

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sim, sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte VivaldoBarbosa.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, apresentei uma emenda que dis
põe de maneira diferente das duas opções. Quero
indagar a V. Ex' se, mantido...

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho)- Aques
tão de ordem de V. Ex' é sobre o projeto em
votação?

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Exatamente. Indago se, mantido o voto "não",
permanecendo o texto original, como está, não
ficará prejudicada a Emenda rr 103, de minha
autoria? Minha emenda propõe nova redação para
esse artigo. Queria esclarecer-me com V.Ex'

O SR.PRESIDENTE(AlbéricoFilho)-Amaté
ria será apreciada pela votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, acho que é essencial para a minha
opção de voto que esse esclarecimento seja feito
agora.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre
Constituinte Vivaldo Barbosa, o pedido de desta
que dessa emenda é o seguinte: quem votar "sim"
retira o art. 50; quem votar "não" o mantém. Está
decidida a questão de ordem sobre a votação.

O SR. CONSmUlNTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, pela ordem. Não estou esclarecido
para a votação. Desculpe insistir com V. Ex' Se
eu votar numa ou noutra opção, posso prejudicar
a minha emenda. Não quero prejudicar a minha
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - V. Ex'
poderá abster-se de votar.

O SR. CONsmUINTE VIVALDO BARBOSA
Mas como, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O voto
é de V. Ex' V. Ex' poderá votar "sim", "não" ou
se abster de votar.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, não é o meu voto individual que
vai prejudicar, é o resultado da votação. Se me
abstiver, vou influir no resultado da votação, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - É uma
decisão de V.Ex' o seu voto.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sei, mas para decidir meu voto precisam estar
esclarecidas sua natureza e suas consequências.
Quero que V.Ex' esclareça isso agora, para orien
tação nossa: qual será a repercussão que meu
voto terá sobre a minha emenda?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Qual
é a emenda de V. Ex'?

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Emenda rr 103.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acho que
o Constituinte Vivaldo Barbosa tem razão, porque
sua emenda poderá ficar prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
-Só para esclarecer, perguntaria ao Constituinte
Vivaldo Barbosa...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Ele requereu o destaque?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Requereu.
E ele tem razão. Se votar pela supressão, seu
pedido ficará invalidado. Se votar pela manuten
ção, ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Sua
amenda ficará prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, pela ordem.

(Intervenções fora do microfone. Inaudiveis.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Se for
mantida, ficará prejudicada.

Com a palavra o Constituinte Bonifácio de An
drada, pela ordem.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, acho que tem bastante
procedência a questão de ordem do nobre Consti
tuinte Vivaldo Barbosa. A emenda de S. Ex' é
no sentido de que haja eleições 90 dias após



46 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

a promulgação da Constituição. Ora, se for vitorio
sa a emenda que retira das Disposições Transi
tórias a determinação das eleições para o ano
que vem, ficarão em branco as Disposições Tran
sitórias. Ficando em branco as Disposições Tran
sitórias, a emenda do nobre Constituinte Vivaldo
Barbosa poderá ser votada.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - É óbvio
que essa observação do Constituinte Bonifácio
de Andrada está dentro da lógica. Não há o que
discutir. Se for mantida, estará prejudicada. Não
sendo mantida,...

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Não estará prejudicada. A emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa não estará prejudi
cada.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O
Constituinte Bonifácio de Andrada tem razão. Em
votação.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA- Para
um esclarecimento. Quem votar "não" estará vo
tando pela manutenção, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quem
quiser manter esse dispositivo terá que votar
"sím",

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Pe
ço que se recomece a chamada.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
Presidência solicita aos Srs. Constituintes atenção
para mais este esclarecimento.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE- Sr. Presidente, o voto
"não" é contra a supressão?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Se se
vota "sim", o art. 50 fica prejudicado, desaparece;
se se vota "não", o art. 50 continua. Está decidida
a questão de ordem. Em votação.

ASRA.SECRETÁRIA (Lole Lazzarini)- Consti
tuinte VIValdo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Voto não. De acordo com as instruções do Sr.
Presidente, minha emenda não está prejudicada.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, um esclarecimento. Se o Constituinte Vival
do Barbosa votar "não", estará mantido o art.
50.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Não foi isso o que disse o Presidente.

O SR. RELATOR(José Fogaça) - Asua emen
da estará prejudicada.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
O Presidente disse coisa diferente.

O SR. CONSTITUINTE - Foi exata-
mente isso, nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Não, o Presidente disse coisa diferente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Fllho) - V.Ex'
votou "não". Peço à Secretária que prossiga a
chamada.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Leur Lo
manto, Jorge Leite, Humberto Souto, Henrique

Eduardo Alves, Genebaldo Correia, Expedito Ma
chado, Erico Pegoraro, Enoc Vieira,Dalton Cana
brava, Cesar Cals Neto, Bonifácio de Andrada,
Aloysio Teixeira, Albérico Filho, Agassiz Almeida,
Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel Pinheiro Fi
lho.

Votaram "não" os SI"'" Constituintes: Vivaldo
Barbosa, Osvaldo Macedo, Miro Teixeira, Jutahy
Júnior, José Fogaça, Gumercindo Milhomem e
Eduardo Bonfim.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Resul
tado da votação: 17 votos "sim", 7 "não". Está
aprovada. Em conseqüência, estão prejudicadas
as seguintes Emendas: 3, 4, 32, 50, 58, 60, 75,
76,86, 102, 157, 197,223,225,261 e 300.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra, pela ordem, o Constituinte Genebaldo
Correia.

o SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Tendo em vista estarmos realizando esse
trabalho de forma tão cansativa, pediria a V. Ex'
suspensão da reunião por cinco minutos, para
um entendimento com o nobre Constituinte Miro
Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Conce
dido. Declaro suspensa a reunião por cinco minu
tos.

(Suspensa a Reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Declaro
reaberta a reunião.

Sobre a mesa requerimento de autoria do
Constituinte Genebaldo Correia:

"Requeiro a V.Ex'sejam votados em conjunto
os destaques referentes à votação em separado
do Capítulo 11, arts. 19 a 52 e Emenda 293.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - V.
Ex' está passando agora à votação não mais dos
destaques que obtiveram preferência.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Cor
reto.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Quero saber se ainda sobrou algum destaque pa
ra ser votado, depois do processo utilizado pela
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Por
enquanto, não.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Se V.Ex' retirar os trezentos que tem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Se V.
Ex' retirar os trezentos pedidos de destaque, ga
ranto-lhe que não haverá mais nenhum.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Só
quero um esclarecimento. V.Ex' agora, então co
locará em votação os destaques a dispositivos
já do anteprojeto, às emendas ao anteprojeto. Em
seguida, os destaques às emendas que foram
aprovadas ou rejeitadas, não é?

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO
Sr. Presidente, é apenas para ficar registrado em
ata que o Constituinte Genebaldo Correia pediu
a suspensão da reunião para buscar um acordo,
um entendimento entre o Srs. Constituintes, a
fim de abreviar a votação que ainda falta. lamen
tavelmente, não se chegou a esse acordo e então
continuamos na votação normal.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, apenas para confirmar
as palavras do Constituinte Erico Pegoraro.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
ler o requerimento que se encontra em nosso
poder. Peço a atenção dos Srs, Constituintes:

"Requeiro a V.EX" seja votado em conjunto
os destaques referentes à votação em sepa
rado do Capítulo 11, arts. 10 a 52 e Emenda
293, de autoria do Constituinte Genebaldo
Correia."

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.EX" a palavra.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Faço um apelo a V. Ex", no sentido de que não
considere esse requerimento e que esta Subco
missão trablhe exatamente como as demais Sub
comissões estão fazendo, percorrendo o antepro
jeto artigo por artigo. Onde houver destaque, va
mos considerar e votar. É assim que se está fazen
do em todas as Subcomissões. Há exceção de
mais nesta Subcomissão; há problemas demais
a apresentar por esta Subcomissão.

Peço ao Constituinte Genebaldo Correia que
não apresente esse requerimento. Será um ques
tionamento a mais que deverá pairar sobre os
trabalhos desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comu
nico a V.Ex'que esse pedido aqui se refere apenas
ao Capítulo 11 do projeto.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSmUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, gostaria de dizer ao emi
nente Constituinte VivaldoBarbosa que nossa in
tenção foi a de agrupar os destaques que têm
correlação, para facilitar os nossos trabalhos. Co
mo V.Ex' sabe, há um fato inusitado nesta Subco
missão, que não tem ocorrido em nenhuma outra.
O nobre Constituinte Miro Teixeira apresentou
cerca de trezentos requerimentos de destaque.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Conforme assegurado pelo Regimento.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Inteiramente dentro do Regimento. Mas
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não deixa de ser, pelas informações que tenho,
um fato excepcional nas Subcomissões. O Presi
dente poderia indeferir alguns, dentro do Regi
mento. Entretanto, democraticamente, preferiu
acolher todos os pedidos de destaque. Então, para
facilitar o nosso trabalho, agrupamos alguns des
taques que têm correlação, para facilitar a vota
ção. É simplesmente a intenção de poder atender
à demanda do Constituinte MiroTeixeira, em fim
ção dos requerimentos que apresentou e do esfor
ço que teremos de fazer para apreciar esses desta
ques.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Constituinte Genebaldo Correia, ISSO é o que foi
feito pela Secretaria. Por isso estamos aqui até
esta hora. Esperamos o tempo que foi necessário
para fazer esse agrupado. Vamos votar, agora,
artigo por artigo. O que estiver agrupado já está
agrupado.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Mas é exatamente isso.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Não entendi assim o requerimento de V.Ex".

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação. (Pausa.) Aprovado.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, apresentei uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Matéria
vencida.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA-
V. Ex" não respondeu à questão de ordem, Sr.
Presidente. O que está vencido?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação as matérias em destaque.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Quais são as matérias em destaque, Sr. Presi
dente?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Capí
tulo n, Seção I, n, m, IV, V, VI, VII, VIII, IXe Emenda
293.

O SR. COSNTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, tenho três destaques dos quais
não posso abrir mão.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Referem-se a que artigos?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Consti
tuinte Osvaldo Macedo, comunico que nesse blo
co não existe destaque de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, a matéria versa praticamente sobre
uma desfiguração parcial do próprio trabalho do
Relator. Pediria a V. Ex' que ouvisse a palavra
do Relator a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
ao Relator que encaminhe a votação.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, solicito a V.Ex"compreensão. Que
se dê a palavra ao Relator, para que S. Ex"possa
esclarecer o assunto.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA 
Mas foi isso que pedi.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Para esclarecer.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
Isso.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Encaminhar também.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
Vamos pedir ao relator que esclareça a maténa.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Os destaques foram requeridos. Então,
tem que ser "n" Parlamentares.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
Só o autor do destaque poderá pedir a sua reti
rada.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Só ele poderá pedir a retirada. Todos
temos que votar.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Há um re
querimento de destaque para votação em sepa
rado, do Constituinte Miro Teixeira. Para que se
possa manter o relatório, o anteprojeto do relator,
é preciso então que se rejeite o pedido de desta
que; e também que se rejeite a Emenda n° 293,
que é objeto de pedido de destaque do Consti
tuinte Hugo Napoleão.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, retiro meu pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Reti
rado o destaque do Constituinte Miro Teixeira,
fica em votação a Emenda 293. (Pausa.) Vamos
votar agora a emenda do Constituinte Hugo Napo
leão, o pedido de destaque do Constituinte Hugo
Napoleão. É o substitutivo do Constituinte José
Moura.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- É o substitutivo presidencialista, contra
o parlamentarismo?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Sim.
Em votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes. Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, César Cals Neto, Dalton Cana
brava, Eduardo Bonfim, Enoc Vieria, Erico Pego
raro, Expedito Machado, Genebaldo Correia, Gu
mercindo Milhomem, Henrique Eduardo Alves,
Humberto Souto, Jorge Leite,José Fogaça, Juta
hy Júnior, Leur Lomanto, Miro Teixeira, Osvaldo
Macedo, Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel Pi
nheiro Filho.

Votou "sim" o Sr. Constituinte VivaldoBarbosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado da votação: 23 votos "não"
e um "sim".

O SR. CONSTITUINTE - Registre-se que o
Constituinte Miro Teixeira já aderiu ao parlamen
tarismo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Rejei
tada. Ficam prejudicados também os pedidos das
Emendas de n'" 88 elOS.

Há sobre a Mesa requerimento de autoria do
Constituinte Jutahy Júnior, requerendo preferên
cia para a votação da Emenda rr 6.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. Ouvi V. Ex"mencionar que está prejudi
cada a Emenda n° IaS?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - As
Emendas nOs 88 elOS.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
A n° 105 é de minha autoria e versa sobre assunto
inteiramente diferente.

(Tumulto no recinto. Intervenção fora do micro
fone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - E a
emenda ficou prejudicada porque iria dar nova
redação ao Poder Executivo.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Não, Sr. Presidente. A Emenda rr 105 não versa
sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Refe
re-se ao Poder Executivo. Matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, a Emenda n' 105 - tenho em
meu poder aqui a cópia - versa sobre assunto
diferente do que V.Ex" está mencionando. Peço
um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Matéria
vencida, Constituinte VivaldoBarbosa.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Mas Sr. Presidente, a Emenda rr 105, que está
em minhas mãos, versa sobre assunto diferente
do que foi aqui mencionado.

Vou ler para V.Ex"o teor da Emenda n° 105:
"Suprimir a palavra poder do título do Capítulo

e dos demais artigos onde for referida."

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Se foi
retirada a emenda, fica prejudicada, Constituinte
VivaldoBarbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Está certo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação o requerimento do Constituinte Jutahy
Júnior, que requer preferência para a votação da
Emenda n° 6.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento
ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Emenda
rr 6, de autoria do nobre Constituinte Cunha Bue
no, pede um plebiscito sobre o presidencialismo,
o parlamentarismo republicano e o parlamenta
rismo monárquico. Trata-se de um pedido de des
taque, para que se coloque preferecialmente essa
matéria em votação. É um pedido de preferência
sobre o destaque.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHYJÚNIOR-Re
cebi a solicitação do Constituinte Cunha Bueno
para pedir esse destaque. É uma questão que



48 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte MiroTeixeira para enca
minhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Es
tou encaminhando a votação, Sr. Presidente. O
art. 70 não é matéria vencida. O art. 70 diz o se
guinte:

"Vagando os cargos de Presidente e de
Vice-Presidenteda República, far-se-á eleição
trinta dias depois de aberta a última vaga."

Foi argüida uma preliminar de prejudicialidade.
Sustento que não está prejudicada, porque a
emenda tem um dispositivo - art. 7', que peço
que a Presidência examine -que não foiacolhido
pelo Relator. a Relator fixa em sessenta dias a
eleição...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, pela ordem. Acho que
a Mesa deve conceder o prazo ao Constituinte
MiroTeixeira para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - S. Ex'
está encaminhando a votação.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - São só três minutos.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TElXElRA-Ain
da tenho um minuto e meio.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não.
V.Ex'já utilizoumais de dez minutos.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - De
quanto tempo eu disponho, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE(Albérico FIlho) - V. Ex"
está encaminhando a votação?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Es
tou encaminhando a votação e ainda me resta
um minuto e meio.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não,
faltam sete segundos.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Se
fossem sete minutos seria um belo livro, mas nos
sete segundos que ainda' me restam quero dizer
que opto pela fórmula prevista no art. 70 da emen
da do Constituinte Maurílio Ferreira Lima, que
prevê a eleição em trinta dias, não em sessenta,
como prevê o Relatório.

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Tem
a palavra o Relator, Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Antes de
mais nada, peço um esclarecimento ao nobre
Constituinte Miro Teixeira. Nesse destaque é só
o art. 7°?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O
que me preocupa é esse prazo do art. 70

, esse
prazo do primeiro ao sexto nessa matéria.

O SR.REtATOR(José Fogaça) - V. Ex' exclui?

Presidente e vacância dos respectivos cargos que
defere ao Presidente da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fede
ral a ordem da linha de sucessão.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICOPEGORARO 
Sr. Presidente, já é matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Po
rém o art. 70 não é matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Mas
há outras questões na Emenda na 184.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - É a
Emenda na 184.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado da votação: 7 votos a favor
e 17 contra. Rejeitada a emenda.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, votei contra, não por ser contrário a um
plebiscito, até porque consta no meu relatório
a proposta de um plebiscito. Quero esclarecer
aos Srs. Constituintes, membros desta Subcomís
são, que já foi aprovado o plebiscito.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Ple
biscito "a posteríorí'',

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Desta
que para a Emenda na 184, de autoria do Consti
tuinte MiroTeixeira.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICOPEGORARO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Érico Pegoraro'
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICOPEGORARO
Entendo que a solicitação do Constituinte Miro
Teixeira se encontra vencida, visto que já foi vota
da e aprovada matéria que-abstrai a figura do
Vice-Presidente. Então, é matéria vencida.

sultar o povo, a quem devemos nosso respeito,
pois foi através dele que aqui chegamos. Sei que
há grande preconceito; Einstein já dizia que, às
vezes, é mais fácil quebrar um átomo do que
quebrar um preconceito. Penso, porém, que se
somos democráticos, deveríamos ouvir o povo,
e não ficar em tomo de um sistema de Governo
que foi implantado em nosso País, através de um
golpe militar.

a SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação a Emenda na 6, objeto do requenmento
de preferência aprovado.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Vivaldo
Barbosa, Miro Teixeira, Leur Lomanto, Gumer
cindo Milhomem, Érico Pegoraro, Agassiz Almei
da e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo, JutahyJúnior, José Fogaça, Jorge Leite,
Humberto Souto, Henrique Eduardo Alves,Gene
baldo Correia, Expedito Machado, Enoc Vieira,
Eduardo Bonfim, Dalton Canabrava, Cesar Cals
Neto, Bonifácio de Andrada, AloysioTeixeira, Al
bérico Filho, Marluce Pinto e Costa Ferreira.

tem sido defendida por aquele nobre Constituinte,
e acho que devemos dar direitos aos membros
desta Subcomissão de votar a matéria. É uma
gentileza com o nosso colega, que tem posição
definida, apesar de que votarei contra.

o SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, acho natural o requeri
mento do nobre Constituinte Jutahy Júnior. Va
mos aprovar o requerimento de preferência e re
jeitar o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Em
votação. (Pausa.)

Aprovada a preferência para o destaque.
Em votação a Emenda, objeto da preferência

aprovada.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, peço a palavra, como autor, para enca
minhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o Constituinte Cunha Bueno para enca
minhar a votação.

a SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, tenho observado - e ainda há pouco
nesta Subcomissão foi motivo de discussão 
o problema do militarismo no Brasil. Entretanto,
não nos podemos esquecer daqueles que Já se
foram e que lutaram na resistência, como Teotô
nio Vilela, Juscelino Kubitischek, Carlos Lacerda,
Rubens Paiva e tentos outros. Mas também não
nos podemos esquecer, Sr. Presidente, daqueles
que foram vítimas também dos movímentos mili
tares no Brasilde anos atrás, de 1930, da ditadura
Vargas. E também não nos podemos esquecer
da revolução constitucionalista de 1932. E, ainda
num retrocesso, não nos podemos esquecer do
golpe militar de 1889, que perseguiu, matou, exi
lou, baniu do País tantas figuras ilustres. Estamos
exatamente discutindo um sistema implantado no
Brasil "rnanu militari". Estamos defendendo um
regime que foi implantado no Brasil "manu milita
ri". Jamais o povo foi consultado para dizer o
que pensava. Todas as Constituições da Repú
blica,que eram democráticas, proibiram a discus
são e o questionamento da própria República.
De 1889 até 1930, só tivemos um Presidente que
governou sem estado de sítio, o Presidente Cam
pos Salles. De 1926 até hoje, nos últimos sessenta
anos, só tivemos um Presidente civil que terminou
seu mandato. Continuaremos insistindo nesse sis
ma implantado, "manu militari"?Por que não per
guntar ao povo, que é soberano, qual o sistema
de Governo que deseja? Se quer o presidencia
lismo, se o parlamentarismo misto, se o parla
mentarismo puro ou se o parlamentarismo mo
nárquico? AEspanha acaba de dar-nos uma lição,
conseguindo superar a crise e vencer o problema
militarista em seu País, adotando, através de um
plebiscito popular, o sistema parlamentar monár
quico. Portanto, sugiro que se faça um plebiscito
para consultar o povo sobre esse problema. Te- O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
mos observado que é cíclica na vída da República Presidente, peço a palavra para um esclarecimen-
a intervenção militar, talvez não porque os milita- to.
res o desejem, mas porque o regime acaba levan- O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) _ Com
do a is~o. ~s exemplos da História,B! estão..As a palavra o Constituinte MiroTeixeira.
vozes silenciadas na..ditadura dos últímos vinte
anos não foram diferentes daquelas da dit~dura .~; #"Õ SR CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - A
de 1930, como não foram diferentes daquelas emenda do Constituinte Maurilio Ferreira Lima
outras da ditadura de 1889. Portanto, a questão engloba quatro artigos. Um deles se refere aos
que coloco é exatamente no sentido de se con- casos de impedimento do Presidente e do Vice-
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o SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Ex
cluo. É com relação ao art. 7", isto é, esse prazo
de trinta dias depois de aberta a última vaga, por
que considero mais útil.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Conside
ro-me esclarecido a respeito. Foi aprovada maté
ria, constante do anteprojeto, no seu art. 10, que
assegura um prazo de sessenta dias para o preen
chimento da vaga de Presidente da República.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA- Es
tou defendendo os trinta dias previstos na emenda
do Constituinte Maun1io Ferreira Lima.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Como acre
ditamos que sessenta dias é o prazo mais adequa
do, pois permite que se realize uma campanha
política, que se realizem as convenções partidá
rias, encaminhamos contrariamente ao pedido de
destaque do Constituinte Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs, Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Dalton Cana
brava, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Ma
chado, Genebaldo Correia, Gumercindo Milho
mem, Henrique Eduardo Alves, Humberto Souto,
Jorge Leite,José Fogaça, JutahyJúnior, Leur Lo
manto, Osvaldo Macedo, Marluce Pinto, Israel Pi
nheiro Filho e Costa Ferreira.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Eduardo
Bonfim, Miro Teixeira e VIValdo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
21 votos contrários e 3 favoráveis, rejeitada a ma
téria, ficam prejudicados os pedidos de destaques
para as Emendas nOS 28, 36, 48, 52, 53, 63, 69,
71, 87, 88, 102, 129, 135, 194, 197, 295, 001,
102,104,55,77,99,169,224 e 262.

Destaque para a Emenda n° 61.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA
Sr. Presidente, apresentei 27 emendas. O ilustre
Relator José Fogaça aproveitou 19. (Palmas.)
Quero homenagear esse grande Constituinte. Fiz
pedido de destaque para cinco das emendas res
tantes e gostaria de dizer a V. Ex- que desisto
desses destaques em homenagem ao Constituin
te José Fogaça. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Espera
mos que essa gentileza de V. Ex" seja seguida
pelo Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, estou aqui fazendo uma Constituição,
não gentilezas.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA
Aliás quero cumprimentar o ilustre Constituinte
MiroTeixeira pelo número de emendas que apre
sentou a esta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pedido
de destaque à Emenda n° 61. Em votação.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O
Constituinte Maurício Corrêa, do PDT, propõe
uma emenda aditiva que tem a seguinte redação:

"O Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica não poderão ausentar-se do País sem
permissão do Congresso Nacional, em ses
são conjunta, sob pena de perda do cargo,
exceto no caso de exéquias de Chefe de Esta
do ou de Governo de País com o qual o
Brasil mantém relações diplomáticas, bas
tando, nesse caso, mensagem comunicativa
ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário."

A emenda não foi acolhida pelo ilustre Relator.
Quero encaminhar favoravelmente, pedindo aos
membros da Subcomissão que votem a favor da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, para encaminhar. No parecer contrário que
formulei, reconheço as boas intenções e até a
intenção humanitária dos nobres Constituições
José Geraldo, Maurício Corrêa e Agassiz Almeida,
porque além da emenda do nobre Constituinte
Maurício Corrêa, há emendas dos Constituintes
Agassiz e José Geraldo com a mesma intenção.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA
Ilustre Relator, quero apenas um esclarecimento,
porque fui citado. A emenda por mim apresen
tada, pelo contrário, dispensa o Congresso de
aprovar ou não viagem do Presidente da Repú
blica.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas esta
também. Ela dispensa o Congresso de aprovar
ou não, quando se tratar de exéquias de Chefe
de Estado. Então o nosso parecer é contrário.
Encaminhamos contrariamente para não enfra
quecer o Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo, Leur Lomanto, Jutahy Júnior, José Fo
gaça, Jorge Leite, Humberto Souto, Henrique
Eduardo Alves, Genebaldo Correia, Expedito Ma
chado, Erico Pegoraro, Enoc Vieira,Eduardo Bon
fim, Dalton Canabrava, Cesar Cals Neto, Bonifácio
de Andrada, AloysioTeixeira, Albérico Filho, Agas
siz Almeida, Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel
Pinheiro Filho. .

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Vivaldo
Barbosa, Miro Teixeira e Gumercindo Milhomem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado da votação: 21 votos con
trários e 3 favoráveis. Rejeitada. Ficam também
prejudicadas as de rrs 131 e 180.

Destaque para a Emenda n° 112.
Concedo a palavra ao Constituinte Vivaldo Bar

bosa para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, trata-se da questão do impedimen
to do Presidente e Vice-Presidente, ou seja, na
ordem de sucessão, está previsto o Presidente
do Supremo Tribunal Federal. A emenda por mim
apresentada - já está em andamento o projeto,

aprovado até pelo Relator da Constituição do Su
premo Tribunal Constitucional- propõe a substi
tuição do termo Supremo Tribunal Federal por
Supremo Tribunal Constitucional. Trata-se da
corte mais elevada daJustiça, a guardiã da Consti
tuição e, sem dúvida alguma, merece estar na
ordem de sucessão de vacância do cargo de Presi
dente da República. Este o teor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs, Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, César Cals Neto, Dalton Cana
brava, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,Erico Pego
raro, Expedito Machado, Genebaldo Correia, Hen
rique Eduardo Alves, Humberto Souto, Jorge Lei
te, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lomanto,
Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel Pinheiro Fi
lho.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Gumer
cindo Milhomem, Miro Teixeira, Osvaldo Macedo
e Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado da votação: 20 votos con
trários e 4 favoráveis. Rejeitada. Prejudicada tam
bém a de n" 123.

Destaque à Emenda n" 226. Este é o teor:
"Vagando o cargo de Presidente da República

far-se-á eleição em 60 dias. Depois de aberta a
vaga o eleito iniciará o novo período de 5 anos:'

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi-
dente, peço a palavra para um esclarecimento.

Uma vez aprovado o mandato de 5 anos, o
art. 10 também teria que ser alterado.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ficam
prejudicadas as de n' 102, 221 e 226.

O autor da emenda pediu a retirada do des
taque.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - É que no
art. 10 consta início de novo mandato de 4 anos,
conforme a proposta do Relator. Acredito que pa
ra compatibilizar com o art. 6°, deve ser não ape
nas mantido este pedido de destaque mas apro
vado. Trata-se de emenda de redação.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- O Relator, na redação final, fará a cor
reção.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pedido
de destaque da Emenda n° 65, de autoria do
Constituinte Miro Teixeira.

Concedo a palavra a S. Ex", para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - A
emenda é de autoria do nobre Constituinte Mau
rício Corrêa e trata da competência privativa do
Presidente da República. No inciso 11 diz S. Ex':
",.iniciar, na esfera de sua competência, o pro
cesso legislativo". Na fórmula parlamentarista não
quero reconhecer ao Presidente da República a
capacidade de iniciar leis. Há, porém, um aspecto
no inciso m, ou seja, "sancionar, promulgar, fazer
publicar as leis e, finalmente, vetar projetos de
lei", que foi acolhido pelo Relator. Penso que no
sistema parlamentarista deferir ao Presidente da
República a capacidade de vetar é discutivel e,
por ser assim, Chefe de Estado e não Chefe do
Governo, pedi o destaque desta emenda.
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o SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Mas
está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA - Não
está prejudicada. Por que está prejudicada? Sou
autor do pedido de destaque, mas sou contra
a maneira como o nobre Relator tratou a emenda
do Constituinte Mauricio Corrêa, que estou evítan
do ler na íntegra porque é enorme.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre
Constituinte Miro Teixeira, terminou o prazo de
V.Ex" para encaminhamento. Em votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo, Leur Lomanto, Jutahy Júnior, José Fo
gaça, Jorge Leite, Humberto Souto, Henrique
Eduardo Alves, Gumercindo Milhomem, Gene
baldo Correia, Expedito Machado, Erico Pegoraro,
Enoc Vieira, Eduardo Bonfim, Dalton Canabrava,
Cesar Cals Neto, Bonifácio de Andrada, Aloysio
Teixeira, Albérico Filho, Agassiz Almeida, Marluce
Pinto, Costa Ferreira e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Vivaldo
Barbosa e Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado: 22 votos contrários e 2
favoráveis. Rejeitada. Ficam prejudicadas as de
rrs 5, 7, lO, 11, 15, 23, 34, 39, 40, 41, 51, 64,
70, 73,80,83,84, 101, 104, 110, 116, 120, 124,
l~l~l~l~l~IUl~l~l~
148, 149, 150, 158, 196,220,227,228,229 e
298.

Com a palavra o Constituinte Aloysio Teixeira,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEALOYSIO TEIXEIRA
Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao meu com
panheiro, Constituinte MiroTeixeira, que não che
ga a ser parente, mas é amigo antigo, quase como
irmão. S. Ex- foi brilhante e atuante, hoje, mas
às vezes a nossa atuação chega a um ponto que
fica a conotação de que se está transformando
em uma obstrução. Sei que não é o caso de
S. Ex', mas é o que vão ficar pensando as pessoas
que aqui estão, porque as emendas destacadas
não são nem da autoria do Constituinte MiroTei
xeira. Destacou S. Ex", inclusive, uma emenda
minha...

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Mas
isso me é assegurado pelo Regimento.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA
Sei que é assegurado, mas V. Ex- destacou até
a Emenda n° 48, que é de minha autoria e que
está prejudicada, porque prevê um mandato de
6 anos. Este é o apelo que faço a S. Ex" e acho
que meus companheiros Constituintes aqui pre
sentes o apoiamo S. Ex' veio a nós para fazer
um acordo e o fizemos, Como S. Ex- não tinha
nenhuma emenda a acrescentar ao projeto, conti
nuou com sua brilhante performance, obstruindo
os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Desta
que para Emenda n- 259, que diz respeito aos
arts. 12 e 13 - crime de responsabilidade do
Presidente da República.

Em votação.
Votaram "não" os Srs. Constituintes: Agassiz

Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Dalton Cana
brava, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Ma
chado, Genebaldo Correia, Henrique Eduardo AI-

ves, Humberto Souto, Jorge Leite, José Fogaça,
Jutahy Júnior, Leur Lornanto, Vivaldo Barbosa,
Marluce Pinto e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Eduardo
Bonfim e Costa Ferreira.

Abstiveram-se de votar os Srs. Constituintes:
Gumercindo Milhomem, Miro Teixeira e Osvaldo
Macedo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado: 19 votos contrários, 2 favo
ráveis e 3 abstenções. Prejudicadas as de rr's 104,
130,275 e 296.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V. Ex" a palavra

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, peço a V.Ex-a suspensão
da reunião por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) - Está
suspensa a reunião.

(Suspensa a reuníão.)
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Estão

reabertos os trabalhos.

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

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
notório que me entreguei à prática da obstrução,
prática democrática e regimental.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Com competência e elegância.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - A
elegância procuro sempre manter, inclusicve res
paldando-me nos exemplos da família Bomfácio
de Andrada, que sempre admirei. Mas peço aos
companheiros que compreendam esse esforço.
É o esforço de um grupo político que imagina
que para o nosso País seria melhor que tivésse
mos no próximo ano um processo eleitoral, a
eleição direta de um Presidente da República co
mo começo de uma nova fase da vida política
do País. Penso que esse esforço, porém, não pode
chegar ao extremo de produzir um constrangi
mento no relacionamento parlamentar, que deve
ser cultivado e que prezamos muito e queremos
continuar cultivando. Portanto, pedindo aos com
panheiros que compreendam a nossa posição
de luta, que continuará em outras instâncias para
a realização de eleições no próximo ano, retiro
os destaques que apresentei. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Temos
aqui dois pedidos de preferência, de autoria do
Constituinte Genebaldo Correia, que se referem
às Emendas rrs 191 e 103.

Em votação. Os Srs. Constituintes que aprovam
queiram permanecer como se encontram. (Pau
sa.) Aprovado.

Votação da Emenda n° 103, de autoria do Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, objeto da preferência
aprovado.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo, Miro Teixeira, Leur Lomanto, Jutahy Jú
nior, José Fogaça, Jorge Leite, Humberto Souto,
Henrique Eduardo Alves, Genebaldo Correia, Ex-

pedito Machado, Erico Pegoraro, Enoc Vieira,Dal
ton Canabrava, Cesar Cals Neto, Bonifácio de An
drada, AloysioTeixeira, Albérico Filho, Agassiz Al
meida, Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel Pi
nheiro Filho.

Voltaram "sim" os Srs. Constituintes: Vivaldo
Barbosa, Gumercindo Milhomem e Eduardo Bon
fim.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado: 21 Srs. Constituintes foram
contrários e 3 favoráveis. Rejeitada.

Com a palavra o Constituinte Jutahy Júnior,
para falar a favor da Emenda n- 191.

O SR. CONSmUINTEJUTAHY JÚNIOR-Sr.
Presidente, faço um registro que acho muito im
portante. Quando se estava discutindo uma das
questões, coloquei, em tom não de censura, mas
de emoção, o fato de que estranhava que enquan
to um colega, como o Constituinte Osvaldo Mace
do, colocava a questão, outras pessoas estavam
sem prestar atenção, porque havia sido feito acor
do em separado, antes de se chegar a esta Subco
missão. Acredito que, em política, acordo é funda
mentai e a estratégia deve ser sempre adotada
para se conseguir os objetivos. Existe um acordo,
elaborado esta noite, quando estamos discutindo
tantas questões vitais. Suspendemos a reunião
para colocar uma questão. A idéia do Constituinte
Genebaldo Correia é acrescentar ao art. 16, § 4°,
o seguinte: são isentos de moção de desconfiança
individual os Ministros militares. Não era isso o
que defendíamos. Nas votações de hoje me posi
cionei de acordo com o Relator José Fogaça,
porque o parecer de S. Exa. é uma obra bem
- elaborada tecnicamente, tem uma boa com
preensão do momento político que vivemos e
constitui um avanço muito grande com relação
às questões institucionais. Mas devemos ter o sen
so do realismo. Neste momento, busca-se um
acordo para se aplicar esse realismo. Se não po
demos ganhar, como não ganhamos no relatório
do Constituinte José Fogaça, seria um avanço
muito grande a aprovação da emenda do Consti
tuinte Genebaldo Correia. Sinto-me tranqüilo em
praticar essa mudança de voto, porque sei que
esta decisão será muito importante para todo o
processo de elaboração da Constituinte. Por isso,
votarei a favor da proposta do Constituinte Gene
baldo Correia, não permitindo voto de descon
fiança individual para Ministros militares.

O SR. RELATú/'( (José Fogaça)-Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação
contra o encaminhamento do Constituinte Jutahy
Júnior. Vejo que o Constituinte Agassiz Almeida
também pede a palavra para encaminhar contra.
Votarei contra, por coerência, por entender que
não podemos nem privilegiar, nem discriminar,
mas temos que dar um caráter extremamente
profissional e encarar objetivamente, para que
possamos superar todos os traumas da sociedade
brasileira e encaminhar a democracia a partir de
padrões de igualdade, de absoluta isenção, a fírn
de que não haja inimigos dentro da mesma Pátria.
Abro mão, portanto, do meu encaminhamento,
porque realmente reconheço que a emenda é
altamente polêmica, mas confirma o espírito ele
vado do Constituinte Genebaldo Correia, no sen
tido de contribuir para uma solução. Isso está
dito no meu parecer. Tenho dificuldades em aceí
tar a distinção, mas reconheço que ela é realista
e objetiva. Faço minha declaração de voto pelo
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não, mas abro mão do encaminhamento em favor
do Constituinte Agassiz Almeida.

o SR. CONSTITUINTE (Agassiz A1meida)
Constituinte José Fogaça, neste final de madru
gada ficamos profundamente sensíveis em rece
ber de V. Exa. essa homenagem. Agora, há um
princípio que venho firmando desde a minha mo
cidade. Nos países latino-americanos, formaram
se, no curso de algumas décadas, castas militares,
estruturas de poder, plantadas ou implantadas pe
la força política das armas. O relatório de V.Exa.
não conciliou muito bem os princípios que venho
defendendo há muitos anos, isto é, não deve haver
discriminação na Pátria brasileira entre civise mili
tares. Não concordo com o que vai ser uma mo
ção reprobatória de desconfiança para alguém
fardado ou não. Não existe distinção entre o civil
e o militar.

Sr. Presidente, deixo registrada, neste final de
reunião tão memorável, minha posição contrária
a qualquer forma de discriminação. O processo
democrático se instaura. Ninguém pode discri
minar ninguém ou beneficiar alguém nesse pro
cesso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FI
LHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,
para esclarecer a votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FI
LHO - Não entrarei no mérito da emenda do
Constituinte Genebaldo Correia, mas na forma.
Acho que estamos num debate entre dois grupos
que divergem em alguns pontos e convergem
em outros. Felizmente, e isso faz parte do sistema
democrático, do entendimento político, houve
uma convergência sobre a emenda do nobre
Constituinte Genebaldo Correia. Indago então de
V.Ex" se esse entendimento irá naturalmente pre
valecer sobre votações passadas. E a questão de
ordem que levanto a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Gumercindo Milhomem.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, quero saber a resposta
de V.Ex" ao questionamento levantado pelo Cons
tituinte Israel Pinheiro Filho.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quero
comunicar ao Constituinte Israel Pinheiro Filho
que não houve acordo. Vamos pôr a matéria em
votação.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Esta votação prejudicará a votação anterior ou
não?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Preju
dicará.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Sr. Presidente, já houve dois encaminhamentos,
com relação à questão. Portanto, peço a V. Ex"
que coloque a matéria em votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação a matéria.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- O fato de estarmos votando agora esta
emenda, significa que estamos considerando que
a outra não foi votada? Não há decisão?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Foi
votada e essa votação prejudicará a votação ante
rior.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Isto significa que sendo rejeitada preva
lece a anterior?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Preva
lece a anterior. Com a palavra o Constituinte Vival
do Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, a maténa está evidentemente pre
judicada pela votação anterior. Não sei se o Dr.
Paulo Affonso assessorou V. Ex" nesta questão
de prejudicialidade. Realmente registro a minha
estranheza com relação ao julgamento de prejudi
cialidade que a direção desta Subcomissão ado
tou nesta noite. Foi um julgamento de conve
niência, não foiamparado em qualquer coerência.
Esta matéria está prejudicada. Estranho ainda
mais o fato de uma decisão posterior prejudicar
uma decisão já tomada anteriormente. Não con
sigo entender a coerência dessa decisão. Registro
também o fato de as outras emendas terem sido
consideradas prejudicadas e esta não. O julga
mento da prejudicialidade adquiriu um contomo
de conveniência ou seriedade.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Está
prejudicada. Quero decidir sobre a questão de
ordem do Constituinte Vivaldo Barbosa. Defiro
a questão de ordem. (Palmas.)

Em votação a Emenda n° 104, art. 38, do Cons
tituinte Vivaldo Barbosa.

Dê-se ao art. 38 a seguinte redação:
"IlI - apresentar ao Presidente da Repú

blica relatório trimestral dos serviços realiza
dos no Ministérios;

V- Comparecer mensalmente perante
Comissão especifica da Câmara dos Depu
tados e, quando convocado, perante o Sena
do Federal ou Câmara dos Deputados, em
Plenário ou Comissões".

Em votação.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOBONFIM
Abstenho-me, não tenho condições de saber nem
o que está sendo votado.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Dalton Cana
brava, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Ma
chado, Genebaldo Correia, Henrique Eduardo Al
ves, Humberto Souto, Jorge Leite, José Fogaça,
Jutahy .Júníor, Leur Lomanto, Miro Teixeira, Os
valdo Macedo, Marluce Pinto, Costa Ferreira e Is
rael Pinheiro Filho.

Votou "sim" o Sr. Constituinte Vivaldo Barbosa.
Abstiveram de votar os Sr. Constituintes: Eduardo
Bonfim e Gumercindo Milhomem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado: 21 votos contrários, 1 favo
rável e 2 abstenções.

Peço à Secretária que retifiqueo voto do Consti
tuinte Erico Pegoraro, conforme sua solicitação.

O SR. CONTITUlNTE VIVALDO BARBOSA 
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclareci-

mento. O SR. PRESIDENTE (A1bérco Filho) _
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Ainda com relação a esta emenda, creio que den
tro dos destroços desse massacre restariam dois
temas que, a meu ver, não estariam prejudicados
pelas decisões anteriores. Não saberia dizer qual
o número do destaque. Trata-se da supressão
de uma palavra do inciso XIX, art. 11, que dá
poderes ao Presidente da República. Entendo que
não estaria esse inciso XIX prejudicado. Creio que
o atual inciso XlXjá mudou de número. É o poder
que tem o Presidente da República, em qualquer
circunstância, tanto na visão presidencialista
quanto na parlamentarista, de prover os cargos
de oficiais generais. Na minha proposta, retiro
a palavra "generais", ficando o Presidente da Re
pública com o poder de prover os cargos de ofi
ciais das Três Armas. Quero submeter essa ques
tão, que é especifica e ainda não vencida, a meu
ver, à deliberação do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quero
comunicar a V. Ex" que as questão sobre o art. .
11 já foram examinadas. Está em votação, agora
a Emenda 104, art. 39, do Constituinte VIValdo
Barbosa.

Em votação.

O SR. Relator (José Fogaça) - Essa eu consi
dero prejudicada, Sr. Presidente. Pedi para subs
tituir a palavra Primeiro-Ministro por Presidente
da República. É uma questão prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Defe
rido. Se a anterior não está prejudicada, e acho
que não estaria, ainda resta o art. 13, que não
foi objeto de qualquer votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
O art. 13, prevê o julgamento do Presidente da
República pelo Supremo Tribunal Federal. Estou
propondo que seja julgado pelo Supremo Tribu
nal Constitucional, aliás, em consonância com
o projeto que está sendo aprovado pela Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Já
foi votado, nobre Constituinte.

Em votação a Emenda n° 104, art. 42, inciso
IV de autoria doConstituinte VivaldoBarbosa.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Essa tam
bém está prejudicada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pro
cede.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, se é possível restar alguma coisa
do massacre, restaria o § lodo art, 7", que diz
apenas o dia de posse do Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quero
comunicar a V. Ex"que o art. 7° também já foi
votado.

O 5R. CON5mCJINTE VIVALDO BARBOSA
Acho que o § 1° não foi decidido pelo plenário.
O dia da posse do Presidente da República não
foi decidido.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ques
tão vencida, nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Mas não foi.
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o SR. CONSillUlNTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o Constituinte MiroTeixeira, pela ordem.

O SR. CONSmUlNTE MIRO TEIXEIRA - Es
tamos em processo de votação de outras coisas.
Enquanto isso, queria comunicar a V. Ex' e à
Subcomissão que um grupo de Constituintes,
conforme o Regimento permite, vai produzir uma
declaração de votos sobre algumas questões aqui
apreciadas por nós e encaminhá-Ia no prazo esta
belecido regimentalmente, à Presidência da Sub
comissão, prazo, a rigor, que venceria amanhã,
se terminássemos hoje a votação. Quero con
sultar V. Ex' sobre se temos até domingo ou até
segunda-feira para isso.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Até
segunda-feira.

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA - Ao
meio-dia?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Sim.
Ao meio-dia

Destaque sobre a Emenda rr 199, de autoria
do Constituinte Jorge Leite. A matéria específica
que é um "quinto", por extenso, não 1 por 5,
o que pode gerar confusão.

Em votação.
Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Vivaldo

.Barbosa, Osvaldo Macedo, MiroTeixeira, Leur Lo
manto, Jutahy Júnior, José Fogava, Jorge Leite,
Humberto Souto, Henrique Eduardo Alves, Gu
mercindo Milhomem, Genebaldo Correia, Expe
dido Machado, Erico Pegoraro, Enoc Vieira,
Eduardo Bonfim, Dalton Canabrava, César Cals
Neto, Bonifácio de Andrada, Aloysio Teixeira, Al
bérico Filho, Agassiz Almeida, Marluce Pinto, Cos
ta Ferreira e Israel Pinheiro Filho.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
24 votos favoráveis, está aprovada a emenda.

Destaque sobre a Emenda n° 154, de autoria
do Constituinte Eduardo Bonfrrn:

"Suprima-se o § 3° do art 16."

O SR. CONSmUINTE EDUARDOBONFIM
Peço a palavra, Sr. Presidente. A nossa emenda
considera que o poder do Congresso Nacional
de apreciar e votar moções de desconfiança ao
gabinete deve ser irrestrito e ilimitado.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o Constituinte José Fogaça, para con
trapor.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O poder
irrestrito e ilimitado, que deseja o Constituinte
Eduardo Bonfim com essa sua emenda, acaba
realmente por dar esse poder irrestrito e ilimitado
e derruba a estabilidade de seis meses, uma das
conquistas e propostas consagradas nas discus
sões desta Subcomissão. Portanto, o parecer do
Relator é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, César Cals Neto, Dalton Cana
brava, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Ma
chado, Genebaldo Correia, 'Gumercindo Milho
mem, Henrique Eduardo Alves, Humberto Souto,

Jorge Leite,José Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lo
manto, Osvaldo Macedo, Marluce Pinto, Costa
Ferreira e Israel Pinheiro FIlho.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Eduardo
Bonfim e MiroTeixeira.

Absteve-se de votar o Sr. Constituinte Vivaldo
Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
21 votos contrários, 2 favoráveis e 1 abstenção,
está rejeitada a emenda.

Destaque sobre a Emenda n° 156, de autoria
do Constituinte Eduardo Bonfim.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Peço a pala
vra, para encaminhar contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acolhemos
emenda do nobre Constituinte Jutahy Júnior no
sentido de abrandar a intervenção do Senado na
questão de rejeitar moção de desconfiança. Em
vez da rejeição ou da oposição, o Senado agora
solicita ou recomenda a revisão à Câmara, apenas
suspendendo temporariamente seus efeitos, até
que a Câmara volte a se pronunciar. Portanto,
foiextremamente abrandada a intervenção do Se
nado, reduzida esta força de intervenção. A Câma
ra tem 5 dias para derrubar ou manter a moção
de desconfiança.

Nosso encaminhamento, portanto, é contrário
à emenda

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Leur Lo
manto, Jutahy Júnior, José Fogaça, Jorge Leite,
Humberto Souto, Henrique Eduardo Alves, Gene
baldo Correia, Expedito Machado, Enoc Vieira,
Dalton Canabrava, César Cals Neto, Bonifácio de
Andrada, AloysioTeixeira, Albérico Filho, Marluce
Pinto, Costa Ferreira e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Miro Tei
xeira, Gumercindo Milhomem, Erico Pegoraro,
Eduardo Bonfim e Agassiz Almeida.

Abstiveram de votar os Srs. Constituintes: Vival
do Barbosa e Osvaldo Macedo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado: 17 votos contrários, 5 favo
ráveis e 2 abstenções. Rejeitada.

Destaque à emenda n° 160, de autoria do Cons
tituinte Eduardo Bonfrrn.

O SR. COSNillUINTE EDUARDOBONFIM
Sr. Presidente, é natural que o Conselho de Minis
tros demitido ou demissionário deva permanecer
no cargo até a posse do novo Governo, para não
se criar um vazio administrativo no País. No entan
to, nesse período, sua atuação deve limitar-se às
medidas administrativas, evitando-se, assim, que
um Governo demissionário execute políticas não
condizentes com os anseios nacionais.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, para encaminhar contra.

A intenção da emenda tem um objetivo já am
plamente atendido no anteprojeto, ou seja, não
há espaço em branco, não há vacância entre um
ministro e outro, também. Da mesma forma, so-

_..mos contrários a esta emenda porque ela apenas

trata da moção de desconfiança coletiva, quando
cai todo o conselho de ministros, não explicitando
quando a moção atingir apenas a um, dois ou
três ministros, criando, pois, essa dificuldade.

Recomendamos, portanto, que se mantenha
aquilo que está no anteprojeto, para os ca~s das
moções de desconfiança coletiva, individuale plu
ral. Logo, o encaminhamento é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, César Cals Neto, Dalton Cana
brava, Enoc Vieira,Erico Pegoraro, Expedito Ma
chado, Genebaldo Correia, Henrique Eduardo Al
ves, Humberto Souto, Jorge Leite, José Fogaça,
Jutahy Júnior, Leur Lamanto, Miro Teixeira, Os
valdo Macedo, Marluce Pinto, Costa Ferreira e Is
rael Pinheiro.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Eduardo
Bonfim e Gumercindo Milhomem.

Absteve-se de votar o Sr. Constituinte Vivaldo
Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou
proclamar o resultado: 21 votos contrários, 2 favo
ráveis e 1 abstenção. Rejeitada.

Destaque à Emenda n° 175, de autoria do Cons
tituinte Eduardo Bonfim.

O SR. CONSmUINTE EDUARDOBONFIM
Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
O Presidente da República deve ter assegurado
o direito de solicitar a dissolução do Congresso
Nacional, desde que tenha o apoio de, no mínimo,
um terço de seus membros.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Para enca
minhar contra, Sr. Presidente.

Embora reconheçamos a intenção de valorizar
o Congresso, por parte do nobre Constituinte
Eduardo Bonfim, não nos parece lógico solicitar
à própria Câmara e ao próprio Congresso decisão
sobre sua dissolução. Não podemos indagar do
condenado se ele concorda com sua execução.
Aliás,da forma como ficará no anteprojeto, o me
canismo de dissolução já é quase uma autodis
solução, uma vez que a Câmara só chega à disso
lução por pura incapacidade para a formação de
maioria.

Portanto, o parecer é contrário, embora queira
mos aqui registrar que o Constituinte Eduardo
Bonfim deu uma enorme contribuição, enrique
cendo enormemente o nosso anteprojeto com
inúmeras colaborações. Mas com esta, infeliz
mente, não podemos concordar.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo, Miro Teixeira, Leur Lomanto, Jutahy Jú
nior, José Fogaça, Jorge Leite, Humberto Souto,
Henrique EduardoAlves, GumercindoMilhomem,
Genebaldo Correia, Expedito Machado, Erico Pe
goraro, Enoc Vieira, Dalton Canabrava, César Cals
Neto, Bonifácio de Andrada, Aloysio Teixeira, AI-
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bérico Filho,Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel
Pinheiro Filho.

Votou"sim" o Sr. Constituinte Eduardo Bonfim.
Abstiveram de votar os Srs, Constituintes: Vival

do Barbosa e AgassÍzAlmeida.

O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - Resul
tado da votação: 21 votos contrários, 1 favorável
e 2 abstenções. Rejeitada.

Destaque à Emenda n9140, de autoria do Cons
tituinte Ruy Bacelar.

Tem a palavra o relator, para uma explicação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Emenda
n9 140, de autoria do Constituinte Ruy Bacelar,
foi acolhida no anteprojeto. Ela reduz drastica
mente o poder do Presidente da República de
exonerar o Primeiro-Ministro.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pro
cede.

Destaque ao art. 28, do substitutivo do relator,
de autoria do Constituinte Humberto Souto.

Com a palavra o nobre Constituinte Humberto
Souto, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO sorro
- Para encaminhar favoralvelmente, Sr. Presi
dente.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Para encaminhar contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Apala
vra está com o Constituinte Humberto Souto, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO soaro
- Pediria a atenção dos companheiros, porque
poderia parecer uma emenda contra o Congres
so, Vou explicar por que a apresentei. Tenho a
impressão de que temos que viveruma realidade.
Estamos tentando mudar o sistema de governo.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Sr. Presidente, o tempo já está esgotado.

O SR. CONSmUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, assim não é possível encami
nhar.

O SR. PREDIDENTE (Albérico Filho) - Está
com a palavra o Constituinte Humberto Souto,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Tenho a impressão de que, se permitíssimos
ser recrutado também o Primeiro-Ministro fora
do Congresso, adquiriríamos força para chegar
até o Plenário, aprovando o sistema parlamen
tarista. Do jeito que está só se pode tirar o Primei
ro-Ministrodo Congresso. Isso vai fazer com que
as pessoas que porventura sonhem e pleiteiem
ser Primeiro-Ministro, e não estejam no Congres
so, fiquem contra o projeto. Então não vejo por
que estender a quem não está no Congresso,
o que não vai dificultarnem impedir que amanhã
seja escolhido o Primeiro-Ministrodentro do Con
gresso. Não retira do Congresso essa prerrogativa,
apenas permite que também fora do Congresso
seja recrutado o Primeiro-Ministro. Não vejo por
que não se limitar isso.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Albérico filho) - Con
cedo a palavra a V. Ex".

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Nossa emenda ao art 28 do anteprojeto do
nobre Relator José Fogaça, em conjunto com
o companheiro Pegoraro, já que acabamos de
aprovar um sistema parlamentarista de governo,
teve como objetivo exatamente prestigiar e forta
lecer o Poder Legislativo. O fato de o Primeiro
Ministrosair do Congresso Nacional, faz parte da
própria essência do sistema parlamentarista. Se
por acaso alguém conhecer um pais em que no
sistema parlamentarista o Primeiro-Mministronão
seja integrante do Congresso Nacional, desejo
que me aponte. Se existem figuras eminentes fora
do parlamento, que aspirem à posição honrosa
de Primeiro-Ministro, eles podem esperar um pou
co e disputar o mandato popular. Aí, sim, sob
o crivo das urnas, integrando conosco o parla
mento, poderá então aspirar a honrosa função
de Chefe de Gabinete e de Primeiro-Ministro.

Portanto, Sr. Presidente, companheiros Consti
tuintes, apelo a V. Ex's no sentido do aperfeiçoa
mento dessa emenda. O relator também pensou
em aperfeiçoar o projeto e acolheu nossa suges
tão. Por isso, fica o apelo aos companheiros, no
sentido de que aprovem a emenda de acordo
com parecer do relator.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação. Quem votar "sim", suprime a expressão:
"qualquer brasileiro, maior de 35 anos, pode ser
Primeiro-Ministro; quem votar "não", "só Depu
tados e Senadores".

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Sr. Presidente, pediria a V. Ex' que esclaresse me
lhor. V. EX' coloca em votação o pedido de desta
que do Constituinte Humberto Souto, que é pela
supressão da expressão "membros do Congresso
Nacional". Este é o pedido de destaque do Consti
tuinte Humberto Souto. Quem votar "sim", vota
com o Constituinte Humberto Souto, quem votar
"não" vota com o Relator.

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Exato.
Em votação.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Sr. Presidente, o Constituinte Humberto Souto es
tá prejudicando o andamento dos trabalhos.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida,AloysioTeixeira,Cesar Cals Neto, Eduar
do Bonfim, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Gene
baldo Correia, Gumercindo Milhomem, José Fo
gaça, Leur Lomanto, MiroTeixeira,Osvaldo Mace
do, Marluce Pinto e Costa Ferreira.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Alberico
Filho, Bonifácio de Andrade, Dalton Canabrava,
Expedito machado, Henrique Eduardo Alves,
Humberto Souto, Jorge Leite, Jutahy Júnior e Is
rael Pinheiro Filho.

Absteve de votar o Constituinte Vivaldo Bar
bosa.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Resul
tado da votação: 14 votos contrários, 9 favoráveis
e 1 abstenção. Rejeitada.

Destaque à Emenda n' 91, de autoria do Consti
tuinte Jorge Hage, que diz:

"Procedam-se, em diversos incisos do art.
31, às adaptações decorrentes das alterações
propostas às competências do Presidente da
República, que se refletem nas do Primeiro
Ministro."

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, essa emenda está preiudicada porque o

parecer é favorávele ela já foi devidamente adap
tada no anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Preju
dicada.

Destaque é Emenda n' 165, de autoria do Cons
tituinte Eduardo Bonfim, que diz:

"A atribuição de presidir o Conselho de
Ministros deve ser exclusiva do Primeiro-Mi
nistro."

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acolhemos
a emenda do nobre Constituinte Erico Pegoraro,
no sentido de que o Presidente da Repóblica po
derá convocar o Conselho de Ministro quando
se tratar de matéria de urgência e de alta relevân
cia nacional. Nos casos de convocação, o Presi
dente da República é quem presidirá o Conselho
de Ministros. Essa é uma prerrogativa também
comum e usual nos países onde há um modelo
parlamentarista clássico. Portanto, não coloca em
xeque a autonomia do Conselho de Ministros. O
exercício da Presidência tem quase sempre um
caráter apenas formal. Portanto, encaminhamos
contra.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Vivaldo
Barbosa, MiroTeixeira,Leur Lomanto, Jutahy Jú
nior, José Fogaça, Jorge Leite, Humberto Souto,
Henrique Eduardo Alves,Gumercindo Milhomem,
Genebaldo Correia, Expedito Machado, Erico Pe
goraro, Enoc Vieira, Dalton Canabrava, Cesar Cals
Neto, Bonifácio de Andrada, AloysioTeixeira, Al
bérico Filho,AgassizAlmeida,Marluce Pinto, Cos
ta Ferreira e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo e Eduardo Bonfim.

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Resul
tado da votação: 22 votos contrários e 2 favorá
veis. Rejeitada.

Temos aqui um requerimento de preferência,
de autoria do Constituinte Jutahy .Júníor, às
Emendas de nnS 13 e 20.

Em votação. Os Srs. Constituintes que o apro
vam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

Destaque à Emenda n- 13, objeto da prefe
rência aprovada. Com a palavra o Constituinte
Jutahy Júnior, para encaminhar à votação.

O SR. CONSmUINTE JUTAHY JÚNIOR- Sr.
Presidente, toda a discussão do sistema parla
mentarista se baseou na intenção de buscar um
regime que propiciasse a estabilidade política.Sa
bemos que, ao longo da história, o presidencia
lismo não possibilitou isso. Quais as dificuldades
que sempre se colocaram na implementação do
sistema parlamentarista? Várias. Uma delas era
a questão dos Estados e dos Municipios não só
peja dificuldade dessa implementação de ime
diato, que é uma forma de conscientização, mas
também por uma questão prática. Temos a cons
ciência de que a aplicação nos MunicípiOS gerará
uma modificação de tal ordem na prática política
e na visão da administração pública que não vejo
por que, de imediato, devamos torná-Ia obriga
tória. Por uma questão prática, temos a certeza
de que, se colocarmos a possibilidade de aplica
ção imediata nos Estados e Municípios, mesmo
que com a lei posterior, teremos todos os gover
nadores trabalhando contra o parlamentarismo.
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Não devemos correr esse risco. Para que isso,
se os Estados e Municípios não geram instabi
lidade política? Há uma norma constitucional que
permite a intervenção no caso de desmando. Não
temos ainda uma conscientização em todos os
Estados na defesa do parlamentarismo. Podere
mos, posteriormente, se o sistema der certo 
como desejamos e lutaremos para que isso ocor
ra - seja implementado, nos Estados, quatro,
cinco ou seis anos depois. Mas, de imediato, não
vejo motivo dessa obrigatoriedade. Assim sendo,
defendo que não se aplique aos Estados e Muni
cípios.

Esta é a colocação que queria fazer, em termos
doutrinários e em termos de conveniência para
omomento.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, para encaminhar contra. Tive o enorme
prazer de acolher talvez 70 ou 80% das emendas
do nobre Constituinte Jutahy Júnior, mas esta,
infelizmente, entendi que não poderia acolher. Pri
meiro, porque o art. 48 das Disposições Transi
tórias estabelece que as Constituições dos Esta
dos adapter-se-ão ao sistema de governo insti
tuído por esta Constituição, no prazo e na forma
que a lei fíxar, portanto, dependerá de lei comple
mentar ou lei ordinária; não poderá ser anterior
ao término do mandato dos atuais governadores,
portanto, os atuais governadores ficam ressalva
dos dessa, digamos, ameaça, logo não se tomam
inimigos da proposta do governo parlamentar.
Segundo, o art.48 não estabelece para os Municí
pios, apenas para os Estados.

Assim, encaminhamos contrariamente à ilustre
emenda do Constituinte Jutahy Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Albérico
Filho, AloysioTeixeira, Bonifácio de Andrada, Cé
sar Cals Neto, Dalton Canabrava, Eduardo Bon
fim,Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Macha
do, Genebaldo Correia, Gumercindo Milhomem,
Jorge Leite, José Fogaça, Leur Lomanto, Miro
Teixeira, Osvaldo Macedo, Marluce Pinto, Costa
Ferreira e Israel Pinheiro Filho.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Henrique Eduardo Alves, Humberto
Souto e Jutahy Júnior.

Absteve de votar o Sr. Constituinte VivaldoBar
bosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A
emenda foi rejeitada, com 19 votos contrários,
4 favoráveis e 1 abstenção.

Destaque à Emenda n°20, de autoria do Consti
tuinte Jutahy Júnior, objeto da preferência.

Com a palavra o Constituinte Jutahy Júnior,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTEJUTAHYJÚNIOR-Já
coloquei algumas vezes neste plenário os elogios
devidos ao parecer do Constituinte José Fogaça.
O Relator acolheu diversas emendas, não tanto
em termos de acréscimo, mas de contribuição
ao seu trabalho já bem elaborado. Com relação
à proposta do Relator José Fogaça, nas Dispo
sições Transitórias do anteprojeto do Poder Exe
cutivo, esta Constituição deverá ser submetida a
plebiscito e sua regulamentação fixada pela As
sembléia Nacional Constituinte, com base no art.
61. do seu Reoímento Intemo. Não vejo que a

Constituição que vamos elaborar tenha que ser
submetida a um plebiscito. Temos um mandato
legítimo para elaborar a Constituição, logo, sou
soberano, tenho autonomia e coloco isso como
uma questão de princípio. Não temos razão, de
pois de elaborarmos a Constituição, de colocar
o assunto novamente à população, que já nos
delegou e nos deu competência para redigirmos
em seu nome. Esta é nossa proposta; a supressão
desse artigo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Relator, Constituinte José Foga
ça, para contrapor.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, ilustres membros desta Subcomissão, nos
sa proposta no sentido da realização de um plebis
cito a esta altura, já é até quase inútil, porque
a Subcomissão de Garantias Constitucionais, cujo
Relator é o nobre Constituinte Nelton Friedich,
já aprovou o parecer, o relatório, o anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR
Com todo respeito, é uma questão de outras Sub
comissão.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Lá já está
o plebiscito para toda a Constituição, até por uma
questão de não ficarmos para trás, de acompa
nharmos a Subcomissão de Garantias Constitu
cionais...

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR
Com todo respeito que tenho pela posição de
V. Ex", acho que isso não é ficarmos para trás,
é defendermos o mandato que recebemos para
fazer uma Constituição.

O SR. RELATOR(José Fogaça) - ...mas tam
bém porque entendo que haverá aqueles que 
e aqui isso já foi dito nesta madrugada - tentarão
derrubar a proposta que estamos construindo,
democrática, árdua e tenazmente, nesta Assem
bléia Nacional Constituinte. A forma de fazer o
povo amar e aderir emocionalmente é através
de um plebiscito que dê 70, 80% de aprovação,
e é o que desentusiasmará aqueles que tentarem
derrubar, no futuro, as conquistas que fizermos
nesta Constituição.

Portanto, encaminhamos em sentido contrário.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - em
votação.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Leur Lo
manto, JutahyJúnior, Jorge Leite,Humberto Sou
to, Henrique Eduardo Alves, Genebaldo Correia,
Expedito Machado, Erico Pegoraro, Enoc Vieira,
Dalton Canabrava, Cesar Cals Neto, Bonifácio de
Andrada, Aloysio Teixeira, Albérico Filho, Agassiz
Almeida, Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel
Pinheiro Filho.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Vivaldo
Barbosa, Osvaldo Machado, Miro Teixeira, José
Fogaça, Gumercindo Milhomem e Eduardo Bon
fim.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A
emenda foi aprovada, com 18 votos favoráveis
e 6 contrários.

O SR. CONSTITUINTEDALTONCANABRAVA
- Sr. Presidente, pela ordem. Meu requerimento
é exatamente igual ao que foi votado agora, mo
tivo pelo qual solicito a V.Ex" retirá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Defe
rido.

Requerimento de preferência de autoria do
Constituinte Bonifácio de Andrada, sobre a Emen
da rr 51.

Os Srs. Constituintes que o aprovam, perma
neçam como se acham. (Pausa.) Aprovado.

Com a palavra o Constituinte Bonifácio de An
drada, para encaminhar a votação da matéria ob
jeto da preferência.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, nossa emenda é no
sentido de autorizar o Primeiro-Ministro, ouvido
o Presidente da República, a pedir um voto de
confiança, à Câmara, quando o desejar. Se houver
uma crise política e o Primeiro-Ministro achar que
deve pedir um voto de confiança ele deve fazê-lo.
Essa competência ao Primeiro-Ministro deve ser
dada.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Relator, Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A proposta
do Constituinte Bonifácio de Andrada contempla
um aspecto que o anteprojeto não continha, e
ainda não contém, que é o chamado pedido voto
de confiança. Esse pedido ocorre quando a Câ
mara, o Congresso estão sistematicamente criti
cando o Govemo, os Ministros e o Primeiro-Mi
nistro deseja colocar em xeque essa crítica. Pede,
então, o voto de confiança. Ou em uma grande
crise. Caso a Câmara não dê esse voto de confian
ça, o Primeiro-Ministro pode pedir a dissolução
da Câmara. O único problema desse pedido de
voto de confiança é que ele leva, necessariamente,
à dissolução da Câmara. Por isso, não o acolhe
mos.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Não, implica na queda do gabinete,
não na dissolução da Câmara.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas não
há o contrapeso da dissolução, nobre Constituin
te?

o SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Não. V. Ex' pode ver no texto. A disso
lução é outro assunto. Cai apenas o gabinete.
Se o Primeiro-Ministro achar que precisa do apoio
e quer enfrentar uma crise nacional, pede um
voto de confiança; se a Câmara não der esse
voto, ele sai do Governo, Não há dissolução. Isso
não está envolvido.Aliás, sou até contra a dissolu
ção. O importante é que seja uma faculdade de
S. Ex" Às vezes o Primeiro-Ministro quer dar uma
demonstração de força, então, pede voto de con
fiança.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - em
votação.

Votaram "sim" os Srs. Constituintes: Agassiz
Almeida, Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Boni
fácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Dalton Cana
brava, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Ma
chado, Genebaldo Correia, Gumercindo Milho
mem, Henrique Eduardo Alves,Jorge Leite, José
Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lornanto, Miro Tei
xeira, Osvaldo Macedo, Marluce Pinto e Israel Pio
nheiro Filho.

Votaram "não" os Srs, Constituintes: Eduardo
Bonfim e Humberto Souto.
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Absteve de votar o Sr. Constituinte VivaldoBar
bosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A
emenda foi aprovada, com 21 votos favoráveis,
2 contrários e uma abstenção.

Temos um requerimento de autoria do Consti
tuinte Genebaldo Correia. S. Ex' requer que os
destaques às emendas das Disposições Transí
tórias sejam votadas em bloco.

Em votação. Os Srs. Constituintes que o apro
vam, permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. CONSTITUINTE- Sr. Presidente, gosta·
ria que V. Ex' repetisse a votação. Não tivemos
condições de acompanhá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Os des
taques às emendas das Disposições Transitórias,
objeto do requerimento, serão votadas em bloco.

Em votação. Os Srs. Constituintes que respon
derem "sim" aprovam as matérias destacadas so
bre as Disposições Transitórias.

Votaram "não" os Srs. Constituintes: Osvaldo
Macedo, Miro Teixeira, Leur Lomanto, Jutahy .Jú
níor,José Fogaça, Jorge Leite, Humberto Souto,
Henrique Eduardo Alves,Gumercindo Milhomem,
Genebaldo Correia, Expedito Machado, Erico Pe
goraro, Enoc Vieira,Eduardo Bonfim, Dalton Ca
nabrava, César Cals Neto, Bonifácio de Andrade,
Aloysio Teixeira, Albérico Filho, Agassiz Almeida,
Marluce Pinto, Costa Ferreira e Israel Pinheiro Fi
lho.

Votou "sim" o Sr. Constituinte VivaldoBarbosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho)-- Rejeita
dos 05 destaques, com 23 votos contrários e 1
favorável.

Está encerrada a votação. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA- Pela
ordem, Sr. Presidente. Penso que não podemos
encerrar esta reunião sem que façamos aos fun
cionários desta Subcomissão uma justíssima ho
menagem. (Palmas. Muito bern.) Peço a todos
que compreendam que o mecanismo de discus
são, de obstrução fazparte dessa atividade política
que, de certa forma, também abraçam.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Como
Presidente desta Subcomissão do Poder Execu
tivo, quero reforçar os agradecimentos não só
aos funcionários que conosco colaboraram e ex
pressar o agradecimento muito especial ao nobre
amigo, Paulo Affonso, por ter vindo dar sua contri
buição, o que nos permitiu chegar a esta manhã
tão feliz.

Lembro aos prezados Constítuintes e demais
presentes que segundo-feira será o último dia de
funcionamento da nossa Subcomissão. Conse
qüentemente, nesse dia será apresentado o ante
projeto que resultou de tanto trabalho e muito
suor de cada um dos Srs, Constituintes. Solicito
a cada um sua presença, às dezessete horas, de
segunda-feira, para que, juntos, façamos a entre
ga à Comissão Temática do nosso anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Leite,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - ,Sr.
Presidente, ouvimos aqui os aplausos dos Sr11.
Constituintes pelo empenho dos funcionéríos.nos
trabalhos desta Subcomissão- e com justarazão
- estendo-os ao nosso querido amigo, Paulo Af
fonso. Gostaria de deixar uma sugestão a V. Ex'.
Sabemos que os servidores que trabalham nas
Subcomissões receberão uma gratificação. Penso
que no momento em que V. Ex" encaminhar o
pedido de gratificação a esses servidores, deve
também solicitar que eles sejam levados para a
Comissão Temática. E que essa gratificação este
ja, realmente, à altura do seu desempenho. Na
verdade, sabemos que foi fundamental o apoio
desses servidores nesta Subcomissão. Pediria a
V.Ex' um carinho especial para essa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Defe
rida a questão de ordem de V. Ex'. Gostaria de
convidar todos os servidores para que nos acom
panhem à Comissão Temática neste dia tão glo
rioso da Subcomissão do Poder Executivo.

Antes de encerrar os trabalhos, coloco em vota
ção a ata da presente reunião. (Pausa.) Aprovada.

Está encerrada a reunião.

OBSERVAÇÃO: Apensa, à presente, declaração de voto do

Sr ConslJtuinte Bonífácio de Andrada.

Declaração de voto
Na Votação do disposto sobre o

Mandato Presidencial

Nossa posição sobre o mandato presidencial
é conhecida: na hipótese presidencialista somos
por quatro (4) anos e na hipótese parlamentarista,
seis (6) anos.

No caso presente como a tendência é para
um parlamentarismo híbrido e levando em conta
a disposição dos ilustres Constituintes que esta
vam numa linha presidencialista, e agora votam
favorável ao substitutivo, nos dispomos a dar nos
so apoio ao mandato de cinco (5) anos. Esta
posição não é definitiva, pois, se a tendência da
Constituinte for pelo presidencialismo nós votare
mos pelo mandato de quatro (4) anos.

Sala de Reunião da Subcomissão do Poder
Executivo, 23 de maio de 1987. - Constituinte
Bonifácio de Andrada.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Às dezessete horas, do dia vinte e cinco de
maio de mil novecentos e oitenta e sete, em sala
própria no Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
foram encerrados os trabalhos da Subcomissão
do Poder Executivo com a apresentação da reda
ção final do anteprojeto, pelo Relator, Constituinte
José Fogaça, a ser encaminhado à Comissão da
Organização dos Poderes e Sistema de Govemo.
Presentes os Srs, Constituintes: Albérico Filho
(Presidente), Aloysio Teixeira, Dalton Canabrava,
Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,Erico Pegararo, Gu
mercindo Milhomem, Henrique Eduardo Alves,
Hugo Napoleão, José Fogaça, Leur Lomanto,
Paulo Roberto Cunha, Costa Ferreira e Marluce
Pinto. E eu, (Iole Lazzarini), lavrei o presente Ter
mo que vai por mim assinado.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDÁRIA E

GARANTIAS DAS INSmmçÓES

13' Reunião Ordinária, realizada

Em 6 de maio de 1987.

Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos
e oitenta e sete, às nove horas e quarenta e quatro
minutos, na Sala da Comissão de Agricultura 
Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subco
missão de Defesa do Estado, da Sociedade e de
Sua Segurança, sob a presidência do Senhor
Constituinte José Tavares, com a presença dos
seguintes Constituintes: Raimundo Lira, Daso
Coimbra, Ricardo Fiuza, Antonio Perosa, Arnaldo
Martins, Asdrubal Bentes, Teemo Kirst, Ézio Fer
reira, Hélio Rosas, lram Saraiva, José Genoíno,
Ricardo Izar,Roberto Brant, Sadie Hauache, José
Elias e Haroldo Lima. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declarou íníciadosos tra
balhos e passou a leitura da Ata da reunião ante
rior, que foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, o Senhor Presidente convidou os
Generais Oswaldo Pereira Gomes e Roberto Pací
fico Barbosa, o Contra-Almirante Sergio Tasso
Vásquez de Aquino e os Brigadeiros-do-Ar José
Elíslande Bayo de Barros e Sidney Obino Azam
buja a tomarem assento à Mesa. Logo após, o
Senhor Presidente concedeu a palavra, pela or
dem, aos Conferencistas General Gomes, General
Pacífico, Almirante Tasso, Brigadeiro E1islande e
Brigadeiro Azambuja que, em suas explanações,
enfatizaram sobre voto dos militares, serviço mílí
tar e Ministério da Defesa. Da fase interpelatória,
usaram da palavra, pela ordem, os seguintes
Constituintes: Ricardo Izar, José Genoíno, Iram
Saraiva, Sadie Hauache, Raimundo LIra, Haroldo
Lima, além do Senhor Constituinte Relator Ricar
do Fiuza, para as considerações finais. Após o
término dos debates, o Senhor Presidente agrade·
ceu aos conferencistas convidados, em especial
ao General-de-Exército Paulo Campos Paiva, Mi
nistro-Chefe do Estado-Maior das Forças Arma
das pelo pronto atendimento à solicitação da Sub
comissão. Em seguida, suspendeu .os trabalhos
às quinze horas e trinta minutos. As dezessete
horas e trinta e sete minutos, o Senhor Presidente
reabriu os trabalhos e convidou os Senhores Dou
tor Romeu Tuma, Diretor-Geral do Departamento
de Polícia Federal, Doutor Wilson Alfredo Perpé
tuo, Presidente da Associação dos Delegados da
Polícia Federal, e o Doutor Vicente Chelotti, Presi
dente da Associação Nacional dos Servidores do
Departamento de Polícia Federal, para tomarem
assento à Mesa. Antes de passar a palavra ao
primeiro Conferencista, o Senhor Constituinte An·
tonio Perosa pediu a palavra, pela ordem, para
registrar o fato ocorrido com o Senhor Deputado
Paulo Delgado no Estado de Minas Gerais. A se
guir, o Senhor Presidente concedeu a palavra,
pela ordem, aos Senhores Doutor Romeu Turna,
Doutor Alfredo Perpétuo e Doutor Vicente Che
lotti, que, em suas explanações, defenderam, basí
camente, a permanência das atribuições atuais
do Departamento de Polícia Federal. Da fase inter
pelatória, usaram da palavra, pela ordem, os Se
nhores Constituintes: Sadie Hauache, José Genoí
no, Ricardo Izar, Asdrubal Bentes, Ezio Ferreira,
Hélio Rosas, Relator Ricardo Fiuza e Raimundo
Lira.Após o término dos debates o Senhor Presi
dente agradeceu aos Conferencistas o pronto
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atendimento à solicitação da Subcomissão e lem
brou aos Senhores Constituintes da próxima reu
nião a realizar-se dia sete de maio, às nove horas
e trinta minutos, para avaliação dos trabalhos. Na
da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos, às dezenove ho
ras e cinquenta e sete minutos, cujo teor será
publicado, após a tradução das notas taquigrá
ficas e o competente registro datilográfico,no Diá
rio da Assembléia NacionalConstituinte. E, para
constar, eu José Augusto Panissete Santana, Se
cretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À PRESENTE ATA DA 13' REU
NIÃO ORDI!'fÁR1A DA SilBCOM/SSÃO DE
DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E
DE SUA SEGURAlYÇA, REAliZADA EJ;f 6
DE MAIO DE 1987, AS 9M4M/N, Q(JE SE
PUBliCA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DÇSEJYHORPRESIDENTEDA SUBCOM/S
SAO:

o SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Haven
do quorum regimental, declaro aberto os traba
lhos desta Subcomissão.

Meus companheiros, Autoridades presentes,
amigos da imprensa, inicialmente convido para
compor a Mesa os Expositores, General-de-Bri
gada Osvaldo Pereira Gomes, General-de-Brigada
Roberto Pacífico Barbosa e o Contra-Almirante
Sérgio Tasso Vasques de Aquino. Peço-lhes que
torne assento à Mesa.

Vamos passar a leitura da ata da sessão anterior
para, então, prosseguir os nossos trabalhos.

(É lida e aprovada a ata da reunião ante
rior.);

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Registro
a presença, nesta reunião, como expositores, dos
Brigadeiros-do ArJosé E1islandeBayer de Barros
e Sidney Rubino Azambuja,que, por absoluta falta
de espaço físico, mas não estão à nossa Mesa,
e sim à nossa frente, mas S.Ex'" se considerem
como se aqui estivessem.

Hoje, conforme decisão da nossa Subcomis
são, os trabalhos girarão em tomo de três temas:
o voto dos Militares, o serviço Militar e o Ministério
da Defesa.

Para falar sobre o voto dos Militares, o Estado
Maior das Forças Armadas designou o General
Osvaldo Pereira Gomes, ex-Deputado e General
de-Brigada; para falar sobre o Serviço Militar, o
General Roberto Pacffico Barbosa; e para falar
sobre o Ministérioda Defesa, as seguintes autori
dades: o AlmiranteSérgio Tasso Vasques de Aqui
no, o próprio General Osvaldo Pereira Gomes e
os Brigadeiros-do-ArJosé E1islandeBayer de Bar
ros e Sidney Rubino Azambuja. Como os debates
foram divididos por Expositor, ficará encarregado
da função de Moderador, para as questões relacio
nadas com o voto dos Militares, o General Osvaldo
Pereira Gomes, para as questões relacionadas
com o Serviço Militar, o General Roberto Pacífico
Barbosa; para a questão relacionada com o Minis
tério da Defesa, o Almirante Sérgio Tasso Vas
ques,

Relembro aos Colegas Constituintes que hoje,
às 17 horas, a nossa Subcomissão realizará outra
reunião, outra audiência pública, para ouvir o De
legado Romeu Tuma, que vem falar em nome
da Associação dos Delegados de Polícia Federal,

e espero contar com a presença de todos, já que
posso pressentir, pelo nosso Regimento, deve ser
a nossa última audiência pública, já que dia 11
o Relator começará a apresentar o seu parecer.

Esta subcomossão só ontem, recebeu 30 pro
postas individuais de Constituintes, as mais varia
das propostas. Já devíamos ter outra quantidade,
ou mais. O Relator vai ter que compatibilizar o
trabalho das propostas individuaiscom as audiên
cias públicas, respeitados os diferentes temas, e
o prazo de que S. Ex' dispõe é, distribuído o avulso,
de 48 horas para apresentar, em seguida, o seu
parecer, para que esta Subcomissão possa anali
sar o relatório e, durante 5 dias improrrogáveis,
oferecer emendas, e em seguida, em apenas 72
horas, novamente voltarmos a decidir sobre
emendas e, aí, S. Ex' concluir um parecer final,
que já é uma proposta, no que conceme às nossas
atribuições.

Agradeço a presença de tão ilustres Autorida
des já por mim nominadas. Agradeço, igualmen
te, a atenção do Ministro-Chefe do Estado Maior
das Forças Armadas ao nosso convite.

Para iniciar os nossos trabalhos, concedo a pa
lavra,por 15 minutos, ao General Osvaldo Pereira
Gomes, primeiro Expositor, que falará sobre o
Tema voto dos Militares.

O SR. OSVALDO PEREIRA GOMES- Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, meus Companheiros
Oficiais-Generais das Forças Armadas, aqui pre
sentes, minha Senhoras e meus Senhores. Estou
aqui a convite do Sr. Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, atendendo à convocação desta
Subcomissão, representando o Ministério do
Exército. Cada um de nós representará a sua For
ça singular e os Oficiais-Generais do Estado
Maiordas Forças Armadas, representarão o Esta
do-Maior das Forças Armadas; estou aqui como
representante do Ministrodo Exército.

Tendo-me sido concedida a honra de falar em
primeiro lugar, não posso deixa de aproveitar esta
oportunidade, Sr. Presidente, para apresentar, na
pessoa de V.Ex', em nome das Forças Armadas,
a homenagem que prestamos à Assembléia Na
cional Constituinte.

Cabe-me falar sobre o voto dos militares. Há
um penoso caminho que a História aponta no
exercício do direito do sufrágio pelos míhtares.
Após a milenar noite da Idade Média, e da Idade
Moderna, abriu-se o palco da Idade Contempo
rânea, com a Revolução Francesa e a Revolução
Norte-americana, e tivemos, então, este direito
político do sugrágio, com nova feição, mais ou
menos â medida do que se praticara, muito tempo
atrás, de certa forma, na Grécia e em Roma. Natu
ralmente que esse direito não era universal e irres
trito. Havia condicionates de ordem sócio-eco
nômica para o exercício do voto e vimos restrições
praticamente unânimes em todas as Constitui
ções a respeito do direito do voto às mulheres
e aos militares.

O primeiro passo constitucional brasileiro, que
foia Carta de 1824, não se refere especificamente
a esse direito por parte dos militares; entretanto,
V. Ex'" sabem muito bem que o direito de votar
e ser votado dependia da renda anual do interes
sado.

Para votar no primeiro escrutínio, que era paro
quial, era necessário ter a renda de 100 mil réis.
Eu me lembro que para ser votado Senador, por

exemplo, era necessária uma renda de 800 mil
réis anuais.

Os militares, que nunca foram bem aquinhoa
dos em remuneração, naturalmente estavam fora
desse processo, desse direito de votar e ser vota
do, particularmente aqueles de menor graduação
e menor posto.

A primeira Constituição Republicana, de 1891,
trouxe esse direito, mas somente para os oficiais
e para os alunos das Escolas MilitaresSuperiores.

A Constituição de 1934 concedeu o direito de
votar e ser votado para os oficiais,para os alunos
das Escolas Militares, para subtenentes e sargen
tos e, neste aspecto, foi altamente democrática.
E não podia deixar de ser de outra forma na Carta
1937, que involuiu a respeito. A Carta de 1937
proibia que o oficial ou o praça fossem eleitores,
embora concedesse aos oficiaiso direito de serem
eleitos.

E aqui registro como curiosidade, porque sabe
mos que ela jamais foi praticada, vivíamos em
época de ditadura.

A Constituição democrática de 1946 deu um
passo à frente, com o direito de voto para os
oficiais, subtenentes e sargentos, mas excluía os
sargentos do direito de serem votados. Finalmen
te a Carta de 1967, com a sua Emenda de 1969,
deu o direito de votar e serem votados para os
oficiais os subtenentes e sargentos.

Meus Senhores, como vimos, o direito de votar
e ser votado para os cabos e soldados jamais
tivemos no Direito Constitucional brasileiro, eis
por que acredito que esta Assembléia Nacional
Constituinte dará um grande passo democrático,
se acolher a proposta constitucional que as For
ças Armadas fazem, adotando os dispositivos que
lerei a seguir:

"Os militares serão alistáveis, excluídos
apenas aqueles que prestam o serviço militar
inicial." .

"Os militares alistáveis são elegíveis."
"A elegibilidade dos militares não depen

derá, para o militar da ativa, de filiação pohtí
co-partidária prévia, que seja ou venha a ser
exigida por lei."

"Justificação

Segundo tendência democrática das For
ças Armadas brasileiras, seria viávelestender
aos cabos e soldados profissionais o direito
de votar e ser votado.

A exclusão permanece apenas para cabos
e soldados não profissionais, que são mais
suscetiveis de se deixarem envolver pelas in
quietudes político-partidárias; considerando
que os militares são convocados a garantir
as eleições, muitas vezes com o emprego
de grandes contingentes, a exclusão favorece
o trabalho das Forças, na garantia dos pleitos
eleitorais.

A liberação do militar da ativa, da filiação
prévia a um partido, é coerente com a neces
sidade de manter as Forças Armadas afasta
das da política partidária."

Como vemos, esta proposta deixa para a lei
ordinária aquela restrição que ainda pesa e conti
nua no estatuto dos militares, a respeito do direito
de ser votado.
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o militar, pela Constituição em vigor e pela
lei ordinária, com menos de 5 anos de serviço,
que se candidatar a cargo político, é automatí
camente excluído do serviço ativo; se tiver mais
de 5 anos, é agregado, e, se eleito, é transferido
automaticamente para a Reserva.

Sabemos que a Constituição de 1946 permitia
que o rmlítar ficasse afastado exercendo cargo
eletivo por 8 anos e, por isso, que estou aqui
como militar da Ativa, porque exerci um cargo
eletivo na vigência de 1946. Entretanto, a Carta
de 1967, com a Emenda de 1969, obriga o militar
eleito a passar imediatamente para a Reserva. O
motivo é que o militar da Ativa se envolva com
problemas de política partidária. E também consí
derando o aspecto técnico de reciclagem, porque,
se o militar passar anos afastado do serviço ativo,
não acompanha os cursos, as habilitações que
tem que possuir no exercício da sua profissão.

É esta a proposta que trazemos aqui, a proposta
do Exército brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Como
segundo Expositor, concedo a palavra ao Gene
ral-de-Brígada, Roberto Pacífico Barbosa, que dis
porá de igual tempo para as suas colocações.

O SR. ROBERTO PACÍFICO BARBOSA - Sr.
Presidente, Deputados José Tavares, estamos to
dos nós, brasileiros, confiantes na patriótica, rele
vante e histórica missão de os Senhores Constí
tuintes darem ao País uma nova Constituição vol
tada para o futuro, com o objetivo primordial de
proporcionar o bem comum da sociedade e a
grandeza da nossa Pátria.

Com este espínto de colaboração aqui estamos,
em nome do Estado-Maior das Forças Armadas,
muito honrados e com satisfação, para relembrar
a V.Ex" aspectos relevantes do serviço rmlítarno
Brasil, uma vez que seu fundamento legal baseia
se na Constituição do País.

Encontramos o primeiro esboço do serviço mi
litar obrigatório no Brasil no termo promulgado
pela Câmara de São Vicente, em 1542, que dete
lhava a organização de uma milícia de colonos
e índios. Ao correr dos anos, foi tomando forma
e ganhando a organização de um exército perma
nente.

A história das msnnnçoes militares no Brasil
confunde-se com a própria História da Nação,
pois que um dos componentes do Exército brasi
leiro teve o seu embrião de formação em Guara
rapes, no amálgama do índio, do branco, do ne
gro, do caboclo, na formação de uma força para
a defesa da Pátria e expulsão dos invasores. Mas
é no Império que vamos encontrar estabelecida
a obrigatoriedade do serviço militar, na sua prí
meira Constituição, em 1824, que rezava:

"Art. 145. Todos os brasileiros são obri
gados a pegar em armas, para sustentar a
independência, a integridade do Império, e
defendê-lo dos seus inimigos."

A primeira consituição republicana, de 1891,
manteve a obrigaroriedade e fixou o dever uni
versal da prestação do serviço militar, em tempo
de paz, que foi conservado, sem exceção, em

todos os textos constitucionais subsequüentes,
como podemos ver a seguir:
1.2 - A Atual Constituição (Emenda Consto
n" 1, 17 de Outubro de 1969).

Verificamos, pelo exposto, que a Constituição
de 1934 introduziu uma nova idéia no serviço
obrigatório que são os "outros encargos".

Esta idéia persistiu e alcançou nossos dias, na
forma explícita na Constituição de 1967, com suas
emendas de 1969, que diz:

"Art. 92. Todos os brasileiros são obri
gados ao serviço militar ou a outros encargos
necessários à segurança nacional, nos ter
mos e sob as penas da lei."

O estabelecimento da obrigatoriedade dos "ou
tros encargos" pretendia, em uma visão prospec
tiva, o aproveitamento, em benefício da pátria,
dos recursos humanos disponíveis que fatalmente
excederiam às necessidades do serviço militar,
em tempo de paz. Entretanto, tal dispositivo nunca
foi regulamentado e, em conseqüência, nunca
foi aproveitado.

Vejamos um aspecto do recrutamento no servi
ço militar.

A Lei do Serviço Militar de 1946 foi a base
que estabeleceu, pela primeira vez, a convocação
geral da classe, mantida até hoje esta situação.

Anualmente são alistados no Brasil da ordem
de 1.300.000 jovens masculinos.

Levando-se em conta o que prescreve a Lei
do Serviço Militar,isto é, as necessidades e locali
zação das organizações militares da Ativa e dos
órgãos de formação da reserva; o índice demo
gráfico e facilidades de comunicação e de trans
porte dos municípios; as possibilidades orçamen
tárias dos ministérios militares; as características
da mobilização e tendo sempre por escopo não
prejudicar as áreas agropecuárias, são dispensa
dos de tributação, dos 4.150 existentes, 3.086 rnu
nicípios, onde a obrigação para com o serviço
militar termina com o alistamento, sem qualquer
prejuízo para esses jovens, daí decorre que apenas
cerca de 57% da classe convocada concorre à
seleção, isto é, aquele exame das condições físi
cas intelectuaís e psicológicas que fazemos com
os jovens. Deste total, são julgados inaptos da
ordem de 50%, o que reduz para 28% a parcela
recrutável. Como para atender às necessidades
das forças singulares será preciso apenas 1/3 do
pessoal selecionado, podemos concluir que do
número inicial apresentado, serão incorporados
aprenas 9% a 10%. Verificamos, pois, quão fe
bulosos são os recursos humanos dispensados
de qualquer obrigação, o que não ocorreria se,
a exemplo de outros países, adotássemos o servi
ço nacional obrigatório, ou seja, regulamentás
semos os outros encargos.

As forças armadas fazem uso, dentro do que
prescreve a lei, do percentual necessário para
atender seus encargos, priorizando a uníversa
lidade quando faz o recrutamento em todas as
camadas sociais e, concomitantemente, evitando
a elitização ou a queda acentuada de padrões,
sejam eles sociais, intelectuais ou morais. Atual
mente, a designação dos aptos à incorporação
e matrícula é feita através de um sistema de pro
cessamento de dados, obedecendo padrões
préestabelecidos, reduzindo, sensivelmente, a in
fluência perturbadora de estranhos ao sistema e
atendendo às necessidades de cada organização,

como os caouscritos mais adequados a cada fun
ção.
2.2 - Objetivos do Serviço Militar Obriga
tório Vigente

Dentre seus principais objetivos podemos citar:
- Formar reservas, a fim de atender aos mo

dernos conceitos de mobilização qualitativas e
quantitativamente adequada;

-Aproveitar a estrutura do serviço militar para
desenvolver a ação educacional, particulamente
nas áreas menos favorecidas;

- Proporcionar ao jovem uma efetiva iniciação
profissional, de molde a facilitar-lhe o retomo à
vida civil;

- Colaborar, como estipulado em recente de
creto presidencial (Decreto n° 93, 870, de 23 de
dezembro de 1986), no atendimento social, parti
cularmente de saúde, às populações carentes;

- Adotar a universalidade no recrutamento,
a fim de proporcionar a perfeita integração dos
militares na sociedade, possuindo a representa
tividade de todos os segmentos da mesma.
2.3. Necessidades das Forças Annadas

As Forças Armadas, por suas próprias caracte
rísticas e peculiaridades, apresentam necessída
des diferentes em relação ao serviço militar, tanto
que do efetivo incorporado anualmente, em mé
dia a Marinha absorve serca de 3%, a Aeronáutica
10% e o Exército os 87% restantes.

A Marinha e a Aeronáutica necessitam de uma
maíor profissionalização em seus quadros, uma
vez que o seu emprego está definitivamente ligado
ao equipamento, enquanto o Exército tem no ho
mem o alicerce de sua estrutura. A atual lei do
serviço militar, baseada nos princípios estabele
cidos na Constituição em vigor, não é restritiva,
permitindo que cada força adote os procedimen
tos adequados para atendimento de seus encar
gos.

Caso uma força precise ser totalmente, parcial
mente ou mesmo semiprpfíssíonal, ou ainda, utili
zar-se da formação proporcionada pelo serviço
militar inicial, o que é decorrete da filosofia por
ela adotada em função de suas hipóteses de em
prego, terá toda a liberdade em decidir, uma vez
que a atual lei, como dito acima, regula o serviço
militar, mas não cerceia as adequações impo
sitivas a cada uma.

Acreditamos, pois, que a atual sistemática aten
de plenamente às Forças Armadas em suas fínall
dades e, como corolário, ao proprio País.

Convém lembrar, entretanto, que a lei não é
imune às evoluções ocoridas no campo social,
tanto que, por exemplo, se ela ampara o jovem
com a garantia do seu emprego quando convo
cado para prestar o serviço militar obrigatório,
está sendo objeto de estudo e atualização, uma
vez que os empregadores estão sendo onerados
com obrigações trabalhista durante o citado pe
ríodo, trata-se, no entanto, de aperfeiçoamento
de lei ordinária.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE SERVIÇO MILI
TAR

3.1 - Serviço Militar? Por quê?

Aprestação do serviço militar é uma das ativida
des mais antigas exercidas pelo cidadão no Brasil.
Surgiu com os primeiros povadores que partici
pavam da organização militar da época, para
combater o invasor estrangeiro e o índio hostil.
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Esta tradição permaneceu ao longo de nossa
Históriae ainda está presente na atual Leido Ser
viço Militar.

Mas a pergunta ainda é válida:Por que o serviço
militar hoje? Porque vivemos em um mundo
de incertezas, em que a guerra ainda não foiabo
lida nas relações entre as nações. Os jornais e
a televisão mostram os conflitos em todo Mundo
e até bem perto do Brasil.

Porque prepara o cidadão para defender o Bra
sil.O Brasil,nossa Pátria,hoje como ontem, repre
senta a terra, o lar, a família, a democracia, a
liberdade, a independência e a soberania nacional.
"(Transcrição do noticiário do exercito n. °7.196,
de 9 de fevereiro de 1987).

3.2-0 custo
O serviço militar obrigatório, nos moldes em

que é praticado hoje no Brasil, é, sem dúvida,
muito menos dispendioso, porque permite o ofe
recimento de níves salariais mais baixos, pratica
mente simbólicos, levando-se em conta, também,
que a vinculação do homem é por tempo limitado
e reduzido.

Caso não fosse obrigatório, levaria as Forças
Armadas a competirem no mercado salarial para
que o recrutamento pudesse tomar-se atrativo,
o que, obviamente, oneraria sobremaneira os co
fres da Nação.

Como o voluntariado pressupõe a profissiona
lização, vejamos um exemplo númerico tomado
nos dias de hoje:

- um soldado recruta percebe, de vencimento
brutos, Cz$ 728,64;

- um soldado da polícia militar do Estado de
São Paulo recebe, mensalmente, Cz$ 6.200,00,
referido a novembro de 1986;

- de acordo com § 4- art. 13, capítulo Iíl, da
Constituição, os postos e graduações das forças

auxiliares, reserva do Exército, não podem ter re
muneração superior à fixada para os postos e
graduações correspondentes no Exército, donde
se conclui que um soldado do Exército, que esta
mos tomando por base por ser a força que incor
pora o maior contingente, passaria a receber, no
mínimo, Cz$ 6.200,00;

- dessa forma, teríamos, só no Exército, a
despesa elevada de Cz$ 58.362.606,00 para Cz$
496.607.600,00 mensalmente;

- considerando as três forças singulares, o
custo passaria de Cz$ 69.902.078,00 para Cz$
594.797.000,00 que, no finalde 12 meses, repre
sentaria um acréscimo de Cz$ 6.300.000.000,00
(6 bilhões e 300 milhões de cruzados) - dife
rença entre o custo atual de Cz$828.000.000,00
e o hipotético de Cz$ 7.128.000.000,00, em nú
meros aproximados e referidos à incorporação
de 1986 e não ao efetivototal;

- este montante refere-se ao pagamento so
mente do contigente incorporado, não compu
tados aí os matriculados em órgãos de formação
de reserva, seja para oficiais,seja para praça;

- fazemos esta última observação para refor
çar a idéia sobre o efeito em cascata, no sentido
ascensional, que fatalmente ocorrerá, uma vez
que o cabo não pode ganhar menos que o solda
do, o sargento menos que o cabo e assim por
diante.

Em face dos números apresentados, convém
lembrar que se o Brasil ocupa um destacado
décimo lugar entre os países possuidores dos
maiores produto interno bruto e produto nacional

bruto, empenha menos de 1% desses produtos
em gastos com a defesa, menos que a Argentina,
Bolívia e Paraguai, dentre outros, pois, no mundo,
somente o México empenha percentual menor
(0,39%).

Gostaria de lembrar o fato histórico do primeiro
sorteio militarno Brasil,ocorrido em 10 de dezem
bro de 1916, cumprindo, finalmente, o dispositivo
constitucional da obrigatoriedade do serviço mili
tar. Até aquela data, mesmo durante a vigência
da obrigatoriedade, o serviço militar apoiava-se
ora no profissionalismo, que não suportava por
ser dispendioso demais e implicou na utilização
de pessoal envelhecido em tarefas que exigiam
grande vigor físico, ora num voluntariado mano
brado por interesses e que muitas vezes redun
dava em aproveitamento de incapazes, por escas
sez de apresentados.
3.3 - Universalidade

Pelo princípioda universalidade o recrutamento
deve atingir a todos, sem qualquer discriminação,
o que propícia uma representatividade de todas
as classes sociais, favorecendo a integração de
toda a sociedade, na qual se incluem as Forças
Armadas, e evita não só a elitização, como, tam
bém, a queda dos padrões, sejam intelectuais,
sociais ou morais.

Asofisticação cada vezmaior dos meios empre
gados pelas ForçasArmadas e, em conseqúêncía,
a sua complexidade, exigem um nívelde instrução
mais elevado de uma parcela dos incorporados,
sem o que, perder-se-á em eficiência. Por outro
lado, um País como o nosso não pode e não
deve marginalizar as classes menos favorecidas,
porque elas têm seu lugar no Serviço Militar e,
em contrapartida, auferirão benefícios da vivência
proporcionada.

O alistamento de uma classe completa favorece
uma boa seleção, já que a necessidade é menor
que a disponibilidade.Permite recrutar os elemen
tos necessários no grau escolar exigidoe, sírnulta
neamente, incorporar outros menos qualificados
que obterão uma complementação educacional
e uma iniciação profissional.

O homem ao incorporar precisa conscientizar
se de que entrou em uma grande escola, onde
entrará em contato com pessoas das mais diver
sas origens e onde terá tratamento igualitário;

ÀsForças Armadas, cuja missão é proporcionar
segurança e tranqüilidade à nação, neutraJizaran
tagonismos de origem externa e interna, isto é
de suma importância, pois, se elas devem ser
permanentes e regulares, devem ser, sobretudo,
"nacionais".
3.4 - Reserva

A importância da reserva consiste em se dispor
de um contingente em condições de atender, de
pronto, ao chamamento da Nação e, com uma
rápida reciclagem, poder atuar nos mais diversos
setores.

O serviço militar obrigatório permite a forma
ção de uma reserva permanente renovada, pois,
a cada classe licenciada e nela incluída,uma outra
mais angia é excluída, mantendo-se a disponi
bilidade em uma faixa etária ideal e com cnhecí
mentos relativamente atualizados.

Considerando-se as características da guerra
moderna, é imprescindível que se disponha de
efetivos rapidamente mobilizáveis, para que as
Forças Armadas e a Nação possam passar, pron
tamente, da estrutura de paz para estrutura de

guerra, o que é conseguido através do serviço
militarobrigatorio universal.

Poder mobilizarcom presteza uma reserva ins
truída e adestrada é possuir armas das mais efica
zes e das menos onerosas.

3.5 - Benefícios

"No decorrer do ano de instrução o cidadão
dispõe de alternativas que lhe garantem melhoria
salarial e mesmo a opção pela carreira militar.
Para os que querem prosseguir, existe o engeja
mento (inicialde 1 ano e prorrogável por até dois
períodos de 2 anos) como soldado ou cabo.

Há também a possibilidade de promoção a ca
bo ou 3°Sargento temporário, para o recruta apro
vado nos cursos correspondentes que funcionam
em seu próprio quartel.

Sendo suficientes o estimulo e o nivelcultural,
abre-se para o recruta a oportunidade, mediante
concurso, de ingressar nos quadros profissionais
do Exército como sargento ou oficial." (transcri
ção do noticiário do Exército n° 7.162, de 16
de dezembro de 1986).

O mesmo ocorre, atendendo às peculiaridades
de cada uma, nas demais forças sigulares.

"Da própria instrução militar decorrem benefí
cios, pois são úteis a qualquer um, em qualquer
atividade profissional, conhecimento sobre orga
nização e chefia,primeiros socorros, manipulação
de equipamentos eletrônicos, condução de viatu
ras e meios de navegação fluvial.

Fora as habilitações essencialmente militares,
o serviço militar permite desenvolver um amplo
espectro de qualificações profissionais e, todo
ano, devolvera vida civil milhares de jovens, além
de fisicamente saudáveis, fortes, sadios e respon
sáveis, capacitados para empregos nas áreas de
fotocinegrafia, mecânica de equipamento eletrô
nico, topografia, telemetria, eletricidade, lanterna
gem, música, para citar apenas algumas dentre
cerca de 40 especialidades." (Extrato do noti
ciário do Exército n° 7.162, de 16 de dezembro
de 1986).

Podemos, pois, afirmar que o serviço militar
propicia boas oportunidades para uma mobili
dade profissional, seja vertical (ascensão na car
reira), seja horizontal (conhecimento de novas
profissões).

Cabe lembrar que os Médicos, Farmacêuticos,
Dentistas e Veterinários e os estudantes dessas
áreas têm o serviço militarregulado em legislação
específica que lhes permite obter adiamentos até
à conclusão dos respectivos cursos, quando, en
tão, prestarão o serviço devido já como oficiais
e dentro da habilitação conquistada.

Mas o serviço militar pode ser útil ao País em
outros segmentos e a prova disso é o recente
Decreto Presidencial n° 93.870, de dezembro de
1986, que criou o programa de apoio social espe
cial integrado, para cooperação no atendimento
à população carente.

Este instrumento legal prevê a ação integrada
dos Ministério da Saúde, da Previdência e Assis
tência Social, do Interior, do EMFA e dos Minis
térios Militares, com a utilização de recursos hu
manos especializados, provenientes do volunta
riado ou da convocação anual de Médicos, Far
macêuticos, Dentistas e Veterináriospara a presta
ção do serviço militar, no atendimento à popu
lação carente. No corrente ano foi firmado um
convênio que define um projeto experimental, já
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em início deexecução, com a finalidade de aten
der à região do Alto-Solímões, particularmente
as comunidades mais necessitadas, como as de
Amaturá, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Oli
vença e outras.

Tudo isso é possível graças ao serviço militar
obrigatório.

3.6 - O Exemplo do Mundo

Sabemos e jamais podemos esquecer que para
resolver nossos problemas peculiares, devemos
buscar soluções compatíveis e de acordo com
a nossa realidade, abjurando a aplicação pura e
simples de idéias alienígenas.

Entretanto, colocar tudo sob o mesmo rótulo
e desprezar experiências reais, seria rematada to
lice.

Vejamos, então, o que o mundo nos oferece.
O serviço militar é obrigatório, dentre outros,

nos seguintes países:

-Alemanha Ocidental = 15 meses
-Alemanha Oriental = 18 meses
- Bulgária = de 2 a 3 anos
-China = de 2 a 5 anos
- França = 1 ano
- Hungria = 2 anos
-Itália = de 12 a 18 meses
- Polônia = de 2 a 3 anos
-Portugal = 15 meses
- Tcheco-Eslováquia = 2 anos
- Turquia = 20 meses
-URSS = de 2 a 3 anos.

Países como os Estados Unidos, Canadá e Grã
Bretanha, que se valem do voluntariado, vêm so
frendo percalços na sua execução.

Os Estados, Unidos com o aumnto crescente
da despesa e a queda na qualidade do voluntário.

AGrã-Bretanha, que optou por manter um exér
cito pequeno e profissional, vem, assim mesmo,
encontrando dificuldades em atrair o número sufi
ciente de jovens, considerando, como razão prin
cipal, a competição com os setores civis.

O Canadá, cuja principal razão para o êxito do
programa de recrutamento parece residir na polí
tica salarial, declara que não tem dificuldades em
engajar pessoal, embora nem sempre tenha sido
possível obtê-lo na qualidade exata e na qualidade
desejada.

Entre as 100 nações mais desenvolvidas do
mundo, mais de 2/3 utilizamo serviço militar obri
gatório, incluindo-se toda a América do Sul (Uru
guai), as maiores forças armadas do mundo (Chi
na e União Soviética) e as modemas e eficientes
forças armadas de países europeus (Alemanha
Ocidental e Oriental, Itália,França, Turquia, Portu
gal) e outros.

4. CONCLUSÃO
Desde os primórdios da história-pátria até os

dias atuais, a eficácia do serviço militarobrigatório
tem sido comprovada, caracterizando-se pelo bai
xo custo, pela universalidade, pelos evidentes be
neficios resultados, advindos para os milhares de
jovens que têm o privilégio de servir à Pátria nas
funções militares, além da valiosa experiência
acumulada, permitindo às Forças Armadas brasi
leiras o atendimento de suas atribuições, de forma
eficiente e amplamente democrática.

E finalmente, considerando o atual estágio de
evolução sócio-político-econômico e cultural dos
países e o pensamento consensual das forças

singulares, permito-me apresentar, como a mais
favorável e adequada consentânea com a reali
dade nacional e que atende aos interesses das
instituições militares da Nação, a proposta de ser
mantida, na nova Carta Magna do Brasil, a obriga
toriedade e a universalidade do serviço rmlítar,

Aqueles que, por qualquer motivo, deixarem
de prestar o referido serviço, a lei poderá atribuir
outros encargos de mteresse nacional.

Agradeço a atenção e a paciência dos Srs.
Constituintes, e também pela oportunidade que
o EMFAteve de trazer esta simples colaboração,
porém muito realista e efetiva, pois que se baseia
na vivência e na experiência daqueles que têm
a responsabilidade de integrar e construir as For
ças Armadas no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Agora
vamos ouvir a respeito do Ministério da Defesa.
O Estado-Maior das Forças Armadas destacou
para falar sobre este assunto quatro oficiais, o
Almirante Sérgio Tasso Vasques de Aquino, e está
conosco e será o próximo expositor, que também
terá o mesmo tempo que os Generais-de-Brigada
Osvaldo Pereira Gomes e Roberto Pacífico Barbo
sa tiveram. Em seguida falará também, por menor
tempo, o próprio General-de-Brigada Osvaldo Pe
reira Gomes, e, na seqüência, Brigadeiros-do-Ar
José E1islande Bayer de Barros e Sídnei Rubmo
Azambuja. O General Pacífico, democraticamen
te, cede o seu lugar para que o Brigadeiro Elislan
de possa tomar assento à mesa

Vamos ouvir o Almirante Sérgio Tasso Vasques
de Aquino, que vai falar pelo Ministro da Defesa.

O SR. SÉRGIOTASSO VASQUESDE AOOINO
- Exm-, Sr. Presidente, Exm", Srs. e Sras. Consti
tuintes, dando inicio a esta série de apresentações
das Forças Singulares e do Estado-Maior das For
ças Armadas sobre o Ministério da Defesa, mani
festo a imensa satisfação da Marinha do Brasil
de estar aqui presente, no mais alto foro de deba
tes da República, para contribuir numa época tão
importante da realidade nacional.

Sem mais delongas, passo ao tema do Minis
tério da Defesa.

Antes de iniciar qualquer empreendimento ou
de criar qualquer novo organismo, o comporta
mento lógico dos homens é indagar da sua neces
sidade ou se de sua existência advirão beneficios
reais, normalmente medidos em termos de maio
res eficácia e eficiência. Em outras palavras, o
enfoque racional é assegurar-se de que os bene
ficios conseqüentes da nova criação compensa
rão, com folga, os custos de sua implantação.

A Marinha, desde há muito tempo, quando se
passou a especular no Brasil sobre a eventual

- criação de um Ministério da Defesa na estrutura
govemamental, copiando expenêncras adotadas
alhures, tem clara posição contrária à medida,
por julgá-Ia não só inócua para o aperfeiçoamento
da eficiência do aprestamento das Forças Arma
das brasileiras para a guerra, como também preju
dicial aos esforços que vêm desenvolvendo para
ver o País dotado do Poder Naval adequado à
sua estatura estratégica e aos reclamos para res
guardar os interesses brasileiros no mar.

Assim, entende que a criação do Ministério da
Defesa, unificando e.subordinando a si os atuais
Ministérios Militares, não trará quaisquer vanta
gens para o País sob o ponto de vista da eficiência
operacional das Forças Armadas, bem como de

economia no orçamento federal, sendo muito du
vidoso que o traga sob o enfoque político. Por
outro lado, os resultados obtidos em decorrência
de tal unificação, em outros Países e em díversas
épocas, não são de molde a encorajar a efetivação
da idéia.

Dentro da atual estrutura militar, os altos inte
resses da segurança nacional vêm sendo prote
gidos por um sistema perfeitamente integrado e
eficiente, que tem correspondido satisfatoriamen
te a todas as conjunturas ocorrentes. Flexível,
ajustado à nossa formação e às nossas caracte
rísticas, adequado também à situação de guerra,
responde bem aos reclamos das exigências de
correntes do extraordinário desenvolvimento tec
nológico da atualidade, e é capaz de ajustar-se,
perfeitamente, aos novos conceitos militares, pelo
aperfeiçoamento da estrutura singular de seus
componentes. sem necessidade de alterações
fundamentais.

Em termos históricos, o Brasil tem justo orgu
lho cívico de ser uma Nação invicta.

Nossas Forças Armadas brasileiras foram sem
pre vencedoras em todos os conflitos de que fo
ram levadas a participar na defesa dos interesses
maiores da Pátria, havendo seu emprego sido
sempre inspirado na dignidade nacional e na defe
sa de princípios inalienáveis da nacionalidade.

A competência, e eficácia da expressão militar
do Poder Nacional decorrem da aplicação inteli
gente, coerente com nossas problemáticas e
idiossincrasias, de princípios da Estratégia e da
Administração.

Nossas Forças Armadas sempre compreende
ram e aplicaram correta e adequadamente o prin
cípio de coordenação harmônica das suas singu
laridades.

São os nossos militares, acostumados a vencer,
que reconhecem e praticam logicamente a coor
denação das complementariedades, a partir de
uma sólida compreensão mútua das caracterís
ticas, tradições, valores, capacidades e Iimitaçóes
de cada Força, o que deu surgimento a uma dou
trina de emprego combinado e conjunto racional
e bem elaborada, implantada por conhecimentos
de completa formação profissional.

A experiência adquirida, com resultados práti
cos historicamente positivos, possibilita igual
mente a certeza de que a exata harmonia e o
perfeito equilíbrio da participação das Forças Ar
madas nos esforços de guerra incluem o reconhe
cimento de que existem situações e missões para
as quais uma única Força Armada, pelas suas
singularidades, proporcionará maiores e melho
res opções de emprego exitoso.

O nível de competência profissional, o grau de
eficácia de nossas Forças Armadas, reconhece
mos nós, os militares, e o sabemos por consta
tação histórica, foram obtidos não pela "impor
tação" pura e simples de estruturas de organi
zação estrangeiras, mas através do desenvolvi
mento de soluções que estão acordes com nossa
vivência e nosso caráter de jovem e vigorosa civili
zação.

Deste modo, cremos merecer a confiança da
Nação, quando afirmamos que a eficácia opera
tiva de nosso Poder Militarnão depende nem será
aperfeiçoada pela existência de um Ministério da
Defesa. Afinal, somos nós os profissionais da
guerra; para conhecê-Ia, e ser por nós fielmente
servida, a Nação nos educa e instrui
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o que resultaria realmente, na prática, da "unífí
cação" das Forças Singulares num único Minis
tério seria a criação de mais um Ministério Militar,
como aliás, ressaltam muitos americanos que cri
ticam o Departamento de Defesa dos EUA, coe
xistindo em paralelo com os Departamentos da
Marinha, do Exército e da Aeronaútica. É reconhe
cida, também, a tendência à hipertrofia que apre
sentam os Ministérios da Defesa, exigindo maio
res despesas e dificultando a ação administrativa,
pelo excesso de centralização e burocracia. Por
tanto, sob essa perspectiva, não se chegará à re
dução dos gastos públicos; muito pelo contrário,
serão eles aumentados pela criação de novos ór
gãos e o conseqüente aumento das despesas
com pessoal, material e mstalaçôes.

Cabem, ainda, considerações relativas à teoria
de Administração e, em especial, à política.

Não há como ignorar que, com todos os male
fícíos decorrentes, um Ministério da Defesa impli
ca necessariamente:

- concentração de poder; e
- centralização administrativa.
Tais características, presentes de forma pre

ponderante nos regimes autoritários, devem ser
evitadas no almejado Estado Democrático, que
se espera livre de vícios e práticas que tendem
a sufocar a liberdade e a dignidade humanas.

A democracia e o Poder Civil não podem ser
fortalecidos apenas por mudanças de estruturas,
mas sim por mudanças de mentalidade. Evidente
mente que a criação de um Ministério da Defesa
de per si em nada contribuiria para essa mudan
ça. O que realmente se obteria com tal criação
seria o rebaixamento dos Comandos da Marinha,
do Exército e da Força Aérea da posição de Minis
tro para um escalão inferior, no qual veriam redu
zida a sua capacidade de influir em asuntos não
especificamente militares - políticos e adminis
trativos. Nas situações de normalidade institucio
nal, isso não seria um mal evidente; infelizmente,
porém, a normalidade institucional não é algo
que se caracterize como estado permanente e
garantido, principalmente em sociedade não sufi
cientemente desenvolvídàs,

Nas épocas de crise, espera-se que os Coman
dantes das Forças Armadas exerçam os atributos
típicos da condição de Ministro, e não os essen
cialmente militares, participando da solução polí
tica da crise e evitando o recurso à força, ou pelo
menos o restringindo ao indispensável. O acesso
direto que os MinibirosMilitarestêm ao Presidente
da República configura caminho de duas dire
ções, em que se manifestam influências e lealda
des recíprocas, extremamente úteis em épocas
de crise. Reduzir os atuais Ministros à condição
exclusiva de Comandantes Militares levá-los-á,
provavelmente, a uma atitude de maior isolamen
to em relação ao Presidente da República e às
forças políticas em geral, favorecendo, eventual
mente, a adoção por eles, em épocas de crise,
de pontos de vista predominantemente militares,
da lealdade exclusiva às próprias corporações em
desfavor daquela ao Presidente da República e
ao poder político, de preferência pelas soluções
de força.

Adicionalmente, a criação do Ministério da De
fesa traria, como conseqüência, a atribuição a
um único homem, o Ministro da Defesa virtual
mente um Superministro - de autoridade sobre

todo o poder militar, com a consequênte dimi
nuição da autoridade do Comandante Supremo
das Forças Armadas, o Presidente da República.
Desse fato, sim, poderiam advir graves riscos para
a democracia.

As nações que adotaram uma forma qualquer
de Ministério de Defesa logo se viram forçadas
a efetuar freqüentes alterações em sua estrutura,
o que evidencia deficiências de funcionamento
e profundas divergências de pontos de vista, co
mo no eloquente exemplo do Canadá. O resultado
que os alemães colheram de sua "unificação"
das Forças Armadas, nas duas Guerras Mundiais,
foi funesto, traduzindo-se na amargura da derrota
final em ambos os conflitos.

A tendência da especialização é uma constante
na modema Administração e está presente em
todas as realizações humanas. À medida em que
se desenvolve o saber científico-tecnológico, au
mentam as exigências de um conhecimento cada
vez mais profundo de um leque sempre crescente
de disciplinas. Neste aspecto, o Ministério da Defe
sa configura ínvoluçâo, pois tenderia a manter
em "camisa-de-força", de impossível uniformida
de, as variadas e ricas exigências das Forças Sin
gulares, que tiveram seu surgimento e desenvol
vimento histórico naturais em função de exerce
rem sua ação de guerra em ambientes exata
mente diferenciados: o mar, a terra e o ar.

É interessante observar, neste diapasão, que
não se insista, por exemplo, na criação de um
Ministério das Finanças, englobando todas as Pas
tas ora existentes para tratar dos assuntos da ges
tão econômico-financeira, depois de reduzi-las a
Departamentos... O mesmo ocorre quanto à área
social: não se pensa na criação de um Ministério
de Desenvolvimento Social, do qual os atuais Mi
nistérios do Interior, do Desenvolvimento Urbano,
do Trabalho, da Saúde, da Previdência Social, etc.,
seriam também simples Departamentos. Pelo
contrário; na verdade tem-se assistido à prolife
ração de Ministérios nos últimos tempos, exata
mente pela necessidade de especialização e des
centralização no trato de problemas específicos.
Por que, então, usar raciocínio exatamente oposto
quanto ao trato da Expressão Militar?

Cabe recordar, igualmente, que a criação ou
a extinção de Ministérios não tem sido, a rigor,
matéria constitucional, mas sim da alçada e da
responsabilidade exclusivas do Poder Executivo,
da mesma forma que a criação ou extinção de
Comissões nas duas Casas do Legislativo, por
exemplo, seria da exclusiva competência do Poder
respectivo, sem qualquer necessidade de inserção
na Constituição. Mesmo porque, descendo a tais
detalhes, seria a Carta Magna fadada a reduzida
permanência no tempo, vindo a necessitar pelo
menos de emendas freqüentes, em função do
previsivelmente dinâmico processo administrati
vo.

Hoje em dia, dispõe o Brasil de Forças Armadas
cuja expressão e recursos em meios de toda a
ordem estão bem aquém das reais necessidades
do País, num mundo que se caracteriza pelos
antagonismos e conflitos de interesses e quando
a Expressão Política do Poder Nacional precisa
estar apoiada em ponderáveis e respeitáveis
meios militares, que dêem respaldo e credibili
dade à diplomacia e sirvam de dissuasão a even
tual agressor. Apenas 0,9% do PIB são alocados
às Forças Armadas, que realizam criteriosa deter-

minação de necessidades e procuram aplicar es
ses parcos recursos, da melhor forma possível,
na manutenção dos meios existentes; na constru
ção e obtenção de novos, com ênfase para o
processo de nacionalização, pois só é verdadei
ramente soberano o país que produz o seu próprio
equipamento militar; e no desenvolvimento cientí
fico-tecnológico, que permita acompanhar a evo
lução do estado da arte da guerra. O paciente
e laborioso processo de montagem orçamentária,
a cada ano, é feito, em cada Força, sob a respon
sabilidade maior dos Ministros e Altos Comandos
respectivos. São estes que, após os trabalhos reali
zados nos diversos escalões envolvidos no pro
cesso de programação e orçamentação, discu
tem, analisam e avaliam todos os dados, para
remessa das necessidades traduzidas em moeda,
projeto a projeto dentro dos Programas e Planos
bem feitos e exaustivamente estudados, aos ór
gãos financeiro-econômicos de mais alto nível
da República.

Os Chefes, em cada Força, conhecem-na bem
e sabem precisamente de suas necessidades, pois
nela terão vivido profissionalmente uma vida de
mais de 35 anos. São, pois, intérpretes legítimos
e competentes dos seus reclamos.

Criado o Ministério da Defesa, corre-se o risco
de o problema ser tratado de forma burocrática,
por pessoas improvisadas nas funções e cam
biantes, no mínimo, a cada período govemamen·
tal. O resultado seriam respostas não adequadas
e prejudiciais a cada uma e a todas as Forças
no seu justo e necessário pleito por aprestamento,
em benefício da segurança da Pátria. O mínimo
prejuízo que se teria seria a introdução de escalão
burocrático adicional, com inevitáveis atrasos no
processo administrativo-orçamentário, se tudo o
mais se manifestasse sem as esperadas seqüelas.

Sabemos que a motivação básica para o Minis
tério da Defesa é política e se pauta no temor
dos golpes militares e na idéia de que, subordi
nando as Forças Armadas a um ministro civil,
tal perigo estaria exorcizado. Alguém, em sã cons
ciência, acredita que a simples alteração de estru
tura pretendida seria suficiente para atingir o efeito
desejado? Já houve quem dissesse, com muita
propriedade, que não bastaria, inclusive, a inscri
ção na Constituição de dispositivo proibindo o
golpe, porque quem estivesse disposto a perpe
trá-lo, tendo forças para tanto, iria contra a própria
Constituição.

AsForças Armadas são unânimes no seu repú
dio à criação do Ministério da Defesa. Estão con
victas de que não resolverá qualquer um dos pro
blemas existentes; antes, os agravará e poderá
dar surgimento a outros.

Esta é uma hora de encontro da Nação brasi
leira. Os representantes eleitos pelo povo dele te
ceberam a missão de escrever a Constituição que
espelhe a vontade geral da Nação e que garanta
as condições de realização de um radioso porvir.
Parcela do povo bom do Brasil, seu segmento
uniformizado, que tem a responsabilidade primei
ra de defesa da Pátria contra todas as formas
de agressão que a venham a ameaçar e que se
caracteriza pela adesão irrestrita aos primados da
hierarquia e da disciplina, comungam as Forças
Armadas da mesma esperança.

Todos somos patriotas e queremos o bem de
nosso País e de sua gente, num ambiente de
dignificação do ser humano, em que este se possa
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realizar na plenitude, com justiça e oportunidade
para todos.

A cada um de nós, e a cada segmento social
e profissional, incumbe realizar nosso dever da
forma mais eficaz e eficiente possivel, para ajudar
na construção da Pátria grande com que todos
sonhamos, e corolário natural do imenso patri
mônio nacional que nos legaram os esforços e
lutas de nossos antepassados, em que não haja
ódio, violência e miséna; em que cada um seja
um cidadão útil e consciente, e todos os brasi
leiros se respeitem e estimem como irmãos.

AConstituição deve interpretar adequadamente
as aspirações da alma do nosso povo, a sua vonta
de geral que se vem manifestando através da His
tória, e que afirma e reafirma o seu anseio de
ser esta Terra para sempre livre,soberana, demo
crática e cristã.

Para isso, em nada contribuirá a criação de
um Ministérioda Defesa, que se afigura, inclusive,
artificial e distanciada dos grandes e graves pro
blemas da hora presente que sensibilizam nosso
povo. Por isso, entendem as Forças Armadas não
ser tal medida nem necessária, nem conveniente.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Ouvire
mos, também a seguir, a respeito do mesmo as
sunto - Ministério da Defesa, o General-de-Bri
gada Osvaldo Pereira Gomes, que já falou sobre
o Votodos Militares, e agora vaiemitir sua opinião,
como Representante do Ministério do Exército,
a respeito do Ministério da Defesa.

O SR. OSVALDO PEREIRA GOMES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o Almirante Sérgio
Tasso Vasques de Aquino declarou que há unani
midade das Forças Armadas brasileiras quanto
ao Ministério da Defesa. A posição do Exército
é identica à posição da Marinha. Vou ler argu
mentos contra o Ministério da Defesa, pedindo
desculpas se for repetitivo do que já falou o contra
Almirante Tasso Vasques. Essa repetição vale co
mo ênfase.

MINISTÉRIOS MIurARES

Desde a década de 50, tem sido levantada a
questão das vantagens da existência de Minis
térios Militaresdistintos para cada Força Singular
ou de um único Ministérioda Defesa. Os primeiros
debates sobre o assunto foram influenciados pelo
exemplo dos Estados Unidos da América do Nor
te, onde o Departamento de Defesa foi criado,
em 1947 ("UnificatingAct").

As alegações mais encontradas nas propostas
de criação de um Ministério da Defesa no Brasil
são as seguintes:

- Necessidade da integração das Forças Ar
madas;

- Conveniência de reduzir gastos públicos, pe
la unificação de serviços de apoio e pela elimina
ção da duplicação de esforços, em áreas comuns
de atuação;

- Conveniências de natureza política.
Vejamos cada um desses aspectos.

1 Integração das Forças Armadas
É inquestionável a necessidade do emprego

combinado das forças de terra, mar e ar para
solucionar a maioria dos problemas estratégicos
e operacionais, no dia de hoje.

Essa verdade é claramente reconhecida no Bra
sil,e constitui o fundamento doutrinário da "Estru
tura Militar de Guerra" adotada pelas Forças Ar-

madas. Com efeito, essa doutrina, em VIgor, pre
coniza uma estrutura de guerra composta de um
Comando Supremo e dos Comandos Operacio
nais.

O Comando Supremo, exercido pelo Presiden
te da República, tem a assessoria do AltoComan
do das Forças Armadas e do Estado - Maior das
Forças Armadas. Os Comandos Operacionais são
grandes comandos combinados que têm, sob
suas ordens, Forças Navais, Terrestres e Aéreas
de acordo com as exigências da situação e da
missão que lhes for atribuida.

A solução brasileira encontrada foi a criação
do Estado - Maior das Forças Armadas, que terá
a palavra em seguida.

Com ou sem Ministério de Defesa, a doutrina
existe e preserva para as parcelas das Forças Sin
gulares, subordinadas aos Comandos Operacio
nais, as características próprias dessas Forças
Singulares, que decorrem do grau de especia
lização exigidopara atuar em ambientes tão distin
tos como o mar, a terra e o ar; tais características
são, igualmente, preservadas nos países que pos
suem Ministério da Defesa, com exeção do Cana
dá que, há algum tempo, unificou escalões mais
baixos da estrutura militar; os resultados desta
única experiência, entretanto, não são encoraja
dores e já há um movimento no sentido do retorno
a uma maior separação e autonomia nas Forças
Singulares canadenses.

Como se vê, a integração operacional índepen
de da existência do Ministério da Defesa e é por
ele pouco influenciada, uma vez que ela ocorre
nos Comandos Operacionais e não no nívelminis
terial.

Em tempo de paz, os papéis desempenhados
pela Marinha, Exército e Aeronáutica, no contexto
de um país com as dimensões do Brasil, têm
pouco em comum. O melhor desempenho é obti
do pela manutenção da personalidade de cada
uma das Forças com suas caracteristicas e pecu
liaridades próprias.

Que integração se poderia obter com o Minis
tério da Defesa, já que a operacional pode ser
alcançada com a estrutura atual e não depende
da existência desse Ministério?

Uma integração administrativa, limitada ao
mais alto escalão da estrutura. Com efeito, se
seguirmos o exemplo da quase totalidade dos
países que têm experiência com Ministérioda De
fesa, as estruturas administrativas dos escalões
inferiores ao do Ministério permanecerão intoca
das.

2 Redução dos Gastos Públicos
Argumentam os defensores do Ministério da

Defesa que a transformação dos Ministérios da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em um
só ministério, representaria redução tanto de pes
soal quanto de estrutura administrativa e, portan
to, economia de despesas.

Em primeiro lugar, vejamos a questão da redu
ção das estruturas administrativas.

O Ministério da Defesa, nos moldes em que
funciona nos países onde foi implantado, nada
mais é do que um escalão administrativo posicio
nado entre o Presidente da República e os Coman
dantes Superiores das Forças Singulares; criá-lo
significa introduzir um novo elemento organiza
cional na estrutura do Governo Federal, com tudo
o que isto representa em termos de aumento de

pessoal, instalações e material, de despesas, en
fim.

Os atuais Ministériosseriam transformados em
Comandos Gerais, com pouca ou nenhuma redu
ção em suas atuais estruturas.

Quanto à mencionada unificação dos serviços
de apoio, os resultados não seriam revelantes,
em matéria de economia, já que a criação do
Ministério da Defesa, não implica em alterações
estruturais sigmficativas.

Com ou sem Ministério da Defesa, cada Força
Singular terá os seus próprios serviços de saúde,
de informções, de pessoal, as suas próprias esco
las, etc.; isto em todos os países.

As atividades de pesquisa de interesse comum
das Forças Armadas, o Serviço MIlitar e a Assis
tência Religiosajá são coordenadas, centralizadas
ou dirigidas pelo Estado - Maiordas Forças Arma
das.

A produção de material bélico para as três For
ças Singulares já passa por um processo de inte
gração natural, propiciado pelo desenvolvimento
da indústria nacional, independente da existência
do Ministério da Defesa.

Nos casos dos serviços de saúde, a unificação
não reduziria, significativamente, o número de
médicos e estabelecimentos de saúde, porque
são função da população a ser assistida e das
necessidades operacionais e geográficas das For
ças Singulares; na prática corresponderia a criar
se um novo órgão de direção geral, no setor.

O mesmo pode-se dizer das atividades de admi
nistração de pessoal, informações militares, finan
ças e orçamento, assistência social, documen
tação e arquivo e até mesmo de relações públicas.

Não há, portanto, como se esperar redução
de gastos públicos com a criação do Ministério
da Defesa.

3 Aspectos Políticos
No Brasil, as tentativas de criação do Mmlstério

da Defesa, um escalão político e civil inserido
entre o Presidente da República e os Comandan
tes das Forças Singulares, não tiveram sucesso.

O que realmente pretendem os defensores des
ta tese é reduzir a capacidade dos Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica de influir
politicamente; mas, havendo crises, com certeza
participarão da solução, como em qualquer país.

Acontece também, que o acesso dos Minis
térios Militares ao Presidente da República é um
caminho de duas direções: se eles tratam direta
mente com o Presidente sobre os assuntos da
Força são, por outro lado, igualmente, influen
ciados por ele.

Reduzir os atuais Ministros Militaresà condição
exclusiva de Comandante de suas Forças leva
los-á, provavelmente, a uma atitude de maior iso
lamento em relação ao Presidente da República
e ao poder político; em conseqüência, a lealdade
ao Presidente da República, que é própria do car
go de Ministro, tende a voltar-se para a lealdade
à Corporação.

4 Conclusão
Como vimos, a criação do MinistérIO da Defesa

não trará vantagens ao País, sob o ponto de vista
de eficiência operacional das Forças Armadas e
de economia e é duvidoso que acarrete saldo
positivo do ponto de vista de fortalecimento da
expressão política do Poder Nacional.
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o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o General-de-Brigada Osvaldo Pereira
Gomes, representante do Ministério do Exército,
dando seqüência ao contra-Almirante Sérgio Tas
so Vasques de Aquino, Representante do Minis
tério da Marinha, vamos ouvir o Representante
da Aeronáutica, Brigadeiro-do-Ar José Elislande
Bayer de Barros, que disporá de igual tempo para
sua exposição.

O SR.JOSÉ EUSLANDE BAVERDE BARROS
- Sr Presidente, em primeiro lugar, registro nos
sa humilde satisfação e honra de estar aqui pre
sente, contribuindo, de alguma forma, para os
trabalhos desta nova Carta. A satisfação é tanto
maior quando, por delegação de competência da
nossa força, vimos aqui trazer a palavra do Minis
tério da Aeronáutica sobre este assunto do Minis
tério da Defesa, que, inicialmente, endossa e refor
ça essa unanimidade de pensamento da área mili
tar sobre a não-criação do Ministério da Dafesa.

A CONSTITUINTE E
O MINISTÉRIO DA DEFESA

A Nação brasileira vive o momento histórico
da elaboração de uma nova Carta Magna. Este
momento decorreu da vontade soberana do povo
e traduz a sua esperança de novos tempos para
o País, pela adoção, por seus Delegados, de princí
pios norteadores modemos que venham asse
gurar, por sua sabedoria e perenidade, uma convi
vência mais felize harmônica para toda a naciona
lidade.

Este novo contexto institucional, abrigando as
linhas básicas do relacionamento nacional e todos
os seus valores e crenças, deverá representar, por
final, as "gentes" brasileiras com suas caracte
rístícas, especificidades e idiossincrasias.

Neste quadro, é pois relevante que o povo, por
seus Constituintes, discuta sobre o papel de suas
Forças Armadas. Defina suas responsabilidades
e destinação. E que, sobretudo, reafirme a sua
confiança no cidadão fardado, premiando, assim,
o seu desempenho histórico em favor de nossa
soberania, da integridade do nosso território de
grandeza continental, do resguardo de nossos va
lores e, certamente, da vigilância de nossas insti
tuições.

Do debate franco surgirão, também, as even
tuais intervenções armadas na vida política do
País. A visão desejável sobre as mesmas é a de
que os acontecimentos marcantes nacionais de
correm sempre da participação de todos os seg
mentos da sociedade, cada um com a sua fatia
de corresponsabilidade. Desta forma, parece mais
construtivo à Nação tê-Ias como uma decorrência
dos fatos, onde os aspectos positivos já estão
contabilizados a bem do povo e 05 negativos,
ao plano maior do esquecimento, sem os ranços
que viciam a visão construtiva e de grandeza que
deve presidir esse grande momento nacional.

Debater o papel das Forças Armadas, conforme
entendemos, significa, antes de tudo, um ato de
participação e de responsabilidade desta nobre
Assembléia Constituinte. Tal debate, parece, deve
traduzir a pergunta que por certo terá em mente
cada cidadão brasileiro: o porquê de nossas For
ças Armadas.

A resposta que corresponderá aos anseios co
muns será, sem dúvida, a de que: "as nossas
Forças Armadas devem-se destinar à defesa da

Pátria e à garantia da ordem constitucional e le
gal." Nada mais.

Esta é a nossa proposta, abrangente e objetiva,
que põe em resguardo os princípios democrá
ocos, as instituições, os Poderes constitucionais,
incidindo, inclusive,na proteção da ordem interna,
ocasionalmente alvo de ameaça fratema, dese
josa de interrompê-Ia ou destruí-la. Aqui ha que
se evidenciar a capacidade de sobrevivência das
Forças Armadas no estado caótico, quando as
demais instituições ou organizações tendem a de
gradar-se.

Como resultante dessa destinação, o que deve
o povo esperar do seu braço armado?

Cremos que, ao acreditar na missão confiada,
a cidadania espera convicta que seja eficiente e
capaz.

Em outras palavras, que tenha um poder de
dissuasão com projeção extema e intema, poder
esse realmente inibitóriogerente às ameaças; que,
à retaguarda de seus anseios e esperanças, haja
o respaldo tranqüílízador do seu concidadão ar
mado, devidamente organizado e pronto a cum
prir sua missão.

Essa visão consciente da existência, em bene
ficio do povo, da violência organizada, é neces
sária e, seguramente, é democrática.

Para atingi-Ia, além da vontade implícita da so-
ciedade, as Forças Armadas devem estar:

- tecnicamente preparadas;
- adequadamente equipadas; e
- operacionalmente integradas.
O preparo técnico decorre da competência; o

equipamento adequado, das possibilidades finan
ceiras e do desenvolvimento científico-tecnoló
gico do País; a integração operacional deriva de
fatores estruturais e de uma consistente doutrina
de emprego comum, esta fruto de experiências
vivenciadas em constantes e permanentes exercí
cios, os quais historicamente, temos realizado

De natureza mais complexa a beneficiar a inte
gração operacional, sobrelevam-se os fatores es
truturais. Principalmente na guerra, pois na situa
ção de paz há apenas problemas de equacío
namento e soluções comuns de fácil encaminha
mento.

Neste sentido, após anos de complexos estu
dos, o Estado-Maior das Forças Armadas resolveu
o problema em conjunto com as Forças singu
lares. Criou a Estrutura Militar de Guerra, a qual
determina a organicidade das Forças Armadas
brasileiras em situação de guerra, integrado-as
em comandos operacionais combinados, para os
diferentes teatros e para a defesa aeroespacial
e, singular, nas ações aeroestratégicas. Esta estru
tura, concebida a luz da realidade fática, atende,
plenamente, ao desejado, assegurando o empre
go integrado de nossas Forças Armadas em situa
ção de guerra: Dela decorre a doutrina, também
essencialmente necessária ao emprego comum
das Forças.

Nesta estrutura, tem papel relevante o Estado
Maior das Forças Armadas, o qual, juntamente
com o AltoComando das Forças Armadas, asses
sora, diretamente, o presidente da República no
exercício do Comando Supremo das Forças que
lhe é inerente.

O trabalho do EMFA se sobressai, também,
no contexto integracional, pois a seu cargo estão
os estudos de natureza comum às três Forças,
como, por exemplo, a mobilização, o Serviço Mili-

tar, a alimentação, os vencimentos e, sobretudo,
as questões doutrinárias e os exercícios comuns,
díscutídos sempre com a sua coordenação.

E no encadeamento de uma integração otímí
zada que surge o tema "Ministério da Defesa",
cujo debate tem sido inoculado por fatores con
junturais não livres de preconceitos e de outros
argumentos de natureza ideológica, contrapondo,
infelizmente, Forças Armadas e democracia.

Argumenta-se com o fortalecimento do poder
civil, minimizando-se a participação militar junto
ao mesmo, a sua conseqüente influência. Que
a criação do Ministérioda Defesa asseguraria mais
estabilidade às instituições, de vez que seria con
duzido por um político,o qual estaria, desta forma,
mais afinado e fiel ao poder constituído. E que,
além disso, nos seus aspectos mais técnicos, a
medida asseguraria uma maior integração das
Forças e, conseqüentemente, sua maior eficiência
e operacionalidade.

Examinando-se o assunto, é oportuno tecer
uma consideração preliminar. Conquanto a As
sembléia Nacional Constituinte tenha plena sobe
rania para analisar e equacionar qualquer matéria
de interesse da Nação, data venia, a composição
dos diferentes ministérios na organização do Po
der Executivo não tem sido matéria de nossa tradi
ção constitucional, isto porque inibiria a ação go
vemamental futura. A nossa tradição política tem
preferido remeter a matéria para a lei ordinária.

No mérito, poderíamos alinhar, entre outros,
os seguintes argumentos:

- o fortalecimento do Poder civil dar-se-á na
medida em que as instituições, como um todo,
valorizem-se, como resultado de inúmeros fato
res, dentre os quais, sobreleva o robustecimento
da mentalidade democrática de cada um dos bra
sileiros;

- a estabilidade das instituições independe de
um Ministérioda Defesa; ao contrário, cria a figura
de um superministro no contexto político-admi
nistrativo da Nação;

- a criação desse Ministério isolaria os Chefes
Militaresdo poder civil, eliminando a troca mútua
e permanente de impressões e idéias, sempre
positivas nesse nível;

- os assuntos militares seriam tratados por
interposta-pessoa, nem sempre motivada e co
nhecedora de todos os aspectos que envolvem
tais assuntos;

-delongaria o processo decisório pela existên
cia de mais um escalão na tomada de decisões;

- a fidelidade dos Chefes Militares, no atuaI
esquema, dedicada diretamente ao Presidente da
República, seria naturalmente diminuída em favor
das próprias Forças, às quais os Chefes estariam
inteiramente voltados -; a solução não seria mais
econômica, pois os escalões decisórios das For
ças seriam mantidos, criando-se, adicionalmente,
mais um escalão burocrático, naturalmente one
roso.

Conclusão
Por razões políticas, econômicas e militares,jul

ga-se não aconselhável a criação do Ministério
da Defesa, propondo-se, destarte, a manutenção
da atual estrutura organizacional das Forças Ar
madas.

Exm'"Srs. Constituintes:
- Considerando-se que esta nobre Assembléia

Nacional Constituinte espelha os anseios da Na-
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ção, há que se destacar, que as Forças Armadas
nacionais são constituídas por uma parcela do
próprio povo brasileiro, Se esta Assembléia, no
afã de escrever uma Carta Magna, digna do Brasil
de hoje, está auscultando os diversos segmentos
de nossa sociedade e deles recebendo sugestões,
nada mais justo que V,Ex' 'catem a opinião con
sensual das próprias Forças Armadas, que não
recomendam a criação do Ministério da Defesa,
lembrando que essa sugestão está calcada em
argumentos técnicos e de bom senso, não repre
sentando interesses outros, senão a preocupação
de dar ao País a melhor das soluções,

-Se o Brasil tem um modelo de organização
de suas Forças Armadas que lhe garante eficência
operacional e integração, como demonstrado,
não se justifica a adoção de modelos importados,

- Todavia, caso tal decisão, como nos parece,
atenda a razões predominantemente políticas,
não é demais lembrarmos, ainda, a V, Ex"5 dois
exemplos significativos:
1, Os Estados Unidos da América, a maior na
ção democrática do Globo, após a criação do
seu Ministério da Defesa em 1947, vivenciaram,
desde então, grandes problemas relativos à inte
gração de suas Forças Armadas, tendo sofrido,
de lá para cá, significativos reveses nos conflitos
em que se engajaram (Coréia e Vietnã),
2. A grande maioria dos países sul-americanos
adota o Ministério da Defesa e, do ponto de vista
dos efeitos que se pretende, não podem ser consi
derados como modelos, uma vez que, na quase
totalidade desses países, a estabilidade política
não tem sido uma constante.

Conclusão
Por razões políticas, econômicas e rmlítares,o

Ministério da Aeronáutica julga não ser aconse
lhável a criação do Ministério da Defesa, propon
do, destaque, a manutenção da atual estrutura
organizacional das Forças Armadas Brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
agora ouvir o último Expositor, Brigadeiro-do-Ar,
Sidney Rubino Azambuja, também Representante
do Ministério da Aeronáutica.

O SR. SIDNEYRUBINO AZAMBWA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, Senhoras e Senhores,
permito-me manifestar, inicialmente, uma preo
cupação que não é do Estado-Maior das Forças
Armadas, é muito pessoal, em função do estabele
cimento de prazos para a elaboração de um docu
mento de tão transcendental importãncia para o
País - a Constituição do Brasil. Receio, como
disse, é muito pessoal, que com isto a profun
didade dos estudos e a qualídade dos trabalhos
possam vir a ser prejudicadas pela pressão das
propostas e dos prazos fixados.

Colocado isto, o assunto Ministério da Defesa
certamente não constitui um tema novo nas For
ças Armadas, nem mesmo nesta Casa, os projetos
já foram examinados e exaustivamente discutidos.
Estudos que datam da década de 1950 e se repe
tiram até hoje, na ESG e nas Escolas Militares
das três Forças Singulares, também já abordaram
o tema e, porque não dizer, alguns favoráveis e
outros contra o Ministério da Defesa.

1- Considerações Iniciais
a-A proposição "Ministérioda Defesa"

A cnação do Ministério da Defesa (MD), como
proposta, ademais da carga de casuísmo que car-

rega, tem por base razões de ordem política, mili
tar, econômica e administrativa.

1) A razão principal, nem sempre explicitada,
é, no entanto, política na sua essência. Julgam
os defensores da idéia que com a criação do
MO poderão garantir a "estabilidade do regime
democrático", fazer com que as Forças Armadas
(FA) "se voltem para a sua missão precípua" e,
com isso, "fortalecer o poder civil".

2) Entre as motivações rmlítares estão as ne
cessidades - aliás incontestáveis - de integra
ção, coesão, cooperação, coordenação e controle
das Forças Armadas.

3) Das razões de ordem econômica, têm sido
ventiladas a racionalização do emprego de recur
sos e a redução de gastos públicos.

4) Nas de ordem administrativa figura uma
suposta dimínuíção de órgãos que, na realidade,
não ocorrerá; pelo contrário: haverá apenas mais
um órgão federal de nível ministerial, interposto
entre as Forças e o Presidente da República.

b-Aanálise
Laboram em crasso engano os que pensam

que tais razões - transformadas certamente em
metas a atingir - poderão ser satisfeitas com
a simples criação de um Ministério.

Incorrem em erro os que, inadvertida ou propo
sitadamente, esquecem uma realidade institucio
nal- tipicamente brasileira - que é a existência,
há 40 anos, do Estado-Maior das Forças Armadas
(EMFA) e o seu papel integrador e coordenador
das questões comuns a mais de uma Força Sin
gular.

Constituem sofismas - que podem resultar
em situações irreparáveis - as assertivas de que
se poderá fortalecer o poder civilcom o enfraque
cimento institucional e estrutural das Forças Ar
madas.

Após estas considerações preliminares, podem
ser examinados os aspectos políticos, militares,
econômicos e administrativos da criação do Mi
nistério da Defesa.
2 - Aspectos Políticos:

a - influência Política:
1) Dos Ministros Militares- é mais devida (a

influência) ao peso de cada F Singular do que
a outro fator. Se a crise for na área da Segurança
Nacional, com o Ministério da Defesa os então
Chefes de Estados-Maiores de cada Força serão
ouvidos, do mesmo modo que os atuais Ministros.

2)00 Ministro da Defesa - será muito grande:
poderá ser classificado como um "supermínís
tro", com todas as implicações decorrentes.

3) Do Presidente da República - será menor
se houver Ministro da Defesa, pela simples razão
de que não terá acesso aos Chefes dos Estados
Maiores Gerais (ou Comandantes-em-Chefe) das
três Forças. A influência política do Presidente
sobre os Ministros Militares, na estrutura atual,
é, sem dúvida, maior, devido ao despacho e conta
tos diretos.

4) Os cargos dos atuais Ministros Militares e
do Ministro Chefe do EMFA são políticos, levan
do-os, no ãmbito setorial, à integração e à coerên
cia com a Política Govemamental estabelecida
pelo Presidente. O isolamento dos cargos de Che
fe do EM Geral ou de Comandante-em-Chefe de
cada Força os caracterizará como funcionalmente
profissionais, condunzíndo-os, naturalmente, para
a sua corporação, e não para a obediência à polí
tica nacional, necessariamente.

5) O EMFA- solução brasileira para a integra
ção das FA - no preparo das decisões políticas
sobre assuntos comuns a mais de uma F Singular,
tem como doutrina, buscar e obter o consenso
das Forças antes de apresentá-Ias ao Presidente.
Na solução "Ministérioda Defesa", o preparo des
sas decisões será certamente feito sob o enfoque
profissional ou operacional.

6) O assessoramento ao Presidente sobre as
suntos militares será prestado por um civil-nem
sempre afeito às questões de defesa nem familia
rizado com as carcterísticas e peculiaridades de
cada Força - o que poderá ser altamente incon
veniente em tempo de paz e desastroso em situa
ção de guerra.

7) A escolha dos Comandantes-em-Chefe de
cada Força (ou Chefes dos Estados-Maiores Ge
rais) passará da alçada exclusiva do Presidente
para a do Ministroda Defesa, reduzindo a compe
tência daquele que é, na estrutura atual, o Coman
dante Supremo das Forças Armadas, e limitando
a sua autoridade.

b - Lealdade ao Presidente da República
1) Com a estrutura atual é maior - porque,

sendo escolhidos pelo Presidente - como Co
mandante Supremo das Forças Armadas - os
Ministros Militaresdevem-lhe lealdade direta e ir
restrita, podendo o Presidente da República subs
tituí-los por iniciativaprópria.

2) Com o Ministério da Defesa, será menor
- porque a lealdade dos Comandantes-em-Che
fe das Forças Singulares tenderá a ser dirigida
ao Ministro da Defesa (que os terá escolhido e
empossado) e, sobretudo, à sua própria corpo
ração.

3) Por outro lado, é forçoso e importante reco
nhecer que, atualmente, o Presidente exerce dire
tamente o Comando Supremo das Forças Arma
das - e passará a exercê-lo indiretamente através
do Ministro da Defesa, no caso de ser criado este
Ministério.

4) A influência direta do Presidente sobre os
Ministros Militares - além de aumentar-lhes a
lealdade - toma mais remota a possibilidade de
ampliação de divergências, devido à necessidade
de consenso.

c - Caso do Parlamentarismo
1) Na eventualidade do Parlamentarismo, as

Forças Armadas preferem a estabilidade da su
bordinação direta ao Presidente da República à
instabilidade dos gabinetes.

2) Quando mais não seja, o Presidente, como
Comandante Supremo das Forças Armadas, deve
exercer o direito de escolher os seus Ministros
Militarese das Relações Exteriores que, por conse
guinte, não devem "cair", nem com o Gabinete
nem com o Primeiro-Ministro.

3) Além disso, a necessidade de continuidade
dos programas e planos militares e da Polícia
Extema do País, justifica plenamente essa vincu
lação ao Presidente e não ao Primeiro-Ministro
- este sempre sujeito a quedas de gabinete.

3 - Aspectos Militares

O planejamento e o emprego combinado dos
meios de terra, mar ear constituem aspectos de
relevo para o sucesso de quaisquer Forças Arma
das (FA)na guerra. Significa dizer: nenhuma For
ça Singular pode almejar, sozinha, obter a vitória.

Para isso é necessário, desde o tempo de paz,
um grau elevado de integração, coesão, coope-
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ração, e coordenação entre as Forças Singulares
e um sistema de comando e controle adequado.

A experiência mundial tem demonstrado que
esses requisitos não são obtidos com a existência
do Ministério da Defesa: dependem de fatores
mais intrínsecos do que extrínsecos ou mesmo
estruturais.

a -Integração operacional - é obtida, e por
isso depende de fatores como:

1) Política Militar básica definida e que sirva
de suporte às Politicas Setoriais das Forças Singu
lares.*

2) Doutrina Militarque seja integrada, nacional,
pragmática e consensial entre as Forças,"

3) Estratégia Militar geral calcada na Doutrina
e respeitando as caracterfsticas, peculiaridades e
a individualidade de cada Força.

4) Planejamento Combinado - exercitado
desde o tempo de paz e testado por meio de
operações e exercícios combinados.**

5) Mentalidade Militarvoltada para a integração
e cooperação entre as Forças e para o emprego
combinado.

6) Grau elevado de consenso entre as Forças.
7) Órgão combinado (com elementos das três

Forças Singulares) encarregado das funções de
Estado-Maior Combinado e, portanto, da coorde
nação do planejamento combinado.

Nos EUA, por exemplo, esses encargos são na
maioria Joint Chiefs of Staff (Junta de Chefes
de Estado-Maior) e não do Ministério da Defesa,
que é um órgão político, embora com encargos
operativos.

b - Coesão interforças - depende, dentre ou
tros, dos seguinte fatores:

1) Espírito de conciliação e de integração entre
as Forças e suas cúpulas.

2) Amadurecimento da mentalidade militar,
tanto nos aspectos operacionais como técnicos
e especializados.

3) OperaçõeslExercícios combinados planeja
dos e realizados com freqüência - aumentam
cada vez mais a coesão e o entendimento.

4) Tradições históricas de união e coesão e,
sobretudo, ausência de precedentes de violência
ou conflitos entre as Forças Singulares - como
é o caso do Brasil.

Há países sul-americanos em que o Ministério
da Defesa, embora exista, não conseguiu evitar
conflitos sérios e facções no meio militar. (veja-se
exemplo recente em país amigo).

5) Estudo profissional integrado - especial
mente nos níveis mais elevados da carreira militar
(Curso de Estado-Maior Combinado, por exern
plo)."

No Brasil há programas de integração e congra
çamento desde as Escolas Preparatórias e Acade
mias de cada Força com competições esportivas,
até as Escolas de Comando e Estado-Maior com
manobras e exercícios combinados e conjuntos.

- Coordenação vertical e horizontal - indis
pensáveis ao planejamento combinado e à execu
ção de operações combinadas - depende intrin
secamente de:

1) Estrutura Militarorganizacional em que haja
correspondência funcional entre os Estados
Maiores das Forças Singulares e os Estados-Maio
res Combinados, de modo a permitir a coorde
nação horizontal (já que a vertical é professada

* = Documentos em elaboração e formulação no EMFA.
•• = O EMFA promove,planejae executatais exercícios anual

mente.

em termos singulares). Tal estrutura deve ser per
manente - na paz e na guerra - de modo a
permitir o exercício continuado da coordenação
e da integração

2) Sistema integrado de comando, comunica
ções, controle e informações (Sistema C31) ade
quado às necessidades da guerra modema e às
exigências do Comando Supremo das Forças Ar
madas:

Exemplos desastrosos de falta de coordenação
e de integração entre Forças são relatados pelos
Senadores Goldwater e Samnunn em relatório
ao Congresso dos EUA:

- a malograda operação de resgate de reféns
no Oriente Médio (Irã) por tropas aerotranspor
tadas;

- a constatação do Presidente Reagan de que
seria impossível falar, de bordo de uma aeronave
da USAF com um navio da Navy, por meio de
telecomunicações com sigilo: os códigos eram
diferentes;

- o uso de DDl por um oficial americano, na
invasão de Granada, para um Quartel General
nos EUA, a fim de conseguir apoio Aéreo aproxi
mado no local, por não ter conseguido comuni
cação com as Unidades Aéreas da Força Aérea.

3) Doutrina Básica comum, aplicável a todas
as Forças, adaptada à realidade brasileira - por
tanto, nacional - facilitando a coordenação e
o planejamento integrado.

4) Coincidência das Áreas de Jurisdição dos
Comandos Territoriais ou de área (Comandos Mi
litares, Distritos Navais e Zonas Aéreas) - simul
taneamente facilitam a coordenação e evitam os
conflitos e problemas de jurisdição a nível regio
nal.

5) Terminologia comum - de modo a facilitar
a elaboração doutrinária, o planejamento e a coor
denação em todos os níveis.

6) Experiência em operações e exercícios
combinados - após o preparo, treinamento e
adestramento singulares.

7) Isonomia na legislação militar comum às
Forças Singulares - contribuindo para a integra
ção e indiretamente para a coesão e coordenação.

d - Cooperação interforças - depende de fa
tores mais psicológicos do que operacionais:

1) Mentalidade Militar integrada e amadureci
da, evitando o sentimento de auto-suficência, su
perestima e de independência de cada Força.

2) Grau de coesão e união entre as Forças.
3) Compreensão, por parte de cada Força, do

papel que representam as demais no contexto
da guerra; inclui o respeito às doutrinas de cada
Força, suas caracterfsticas e peculiaridades.

4) Prática da busca do consenso entre as For
ças - muito semelhante ao processo democrá
tico de tomada de decisões.

e - Comando e Controle
Em face da complexidade dos meios e recursos

técnicos de hoje, este é um requisito fundamental
para a execução de operações militares e até nas

• = NoEMFA o Cursode Comandoe Estado-Maior Combinado
(CEMCFAl, na ESQ

• '= Trabalho em desenvolvimento e Implantação no EMFA. a

fim de prover essa capacidade ao Comando Supremo das
Forças Armadas

situações de crise. Depende, dentre outros fatores,
de:

1) Comando centralizado e execução descen
tralizada, em termos operacionais.

2) Sistema C31- abordado anteriormente.
3) Sistemas militares - que exerçam as ativi

dades-meio, aliviando os Comandos Operacio
nais (atividade-fim).

4) Órgãos de Coordenação e Controle Sistê
micos - do tipo Centro de Operações - em
todos os níveis necessários.

5) Órgão de assessoramento do tipo Estado
Maior Combinado no Comando Supremo e nos
Comandos Operacionais da Estrutura Militar. No
Brasil, estes órgãos são o EMFA, no nível Coman
do Supremo das FA, e os Estados-Maiores Com
binados dos Comandos Operacionais da Estru
tura Militarde Guerra.

Na verdade, nenhum desses requisitos e fatores
depende do Ministério da Defesa para ser satis
feito, e a sua criação, por outro lado, está distante
de assegurar o atendimento dessas necessidades.

A criação do Ministério da Defesa em muitos
países foi mais uma cópia da solução americana,
que, na época. teve como razão básica bloquear
a hipertrofia das Forças Singulares embaladas pe
las vitórias na 11 Guerra Mundial. Por coincidência
ou não, em termos operacionais, os EUA não
ganharam uma guerra desde a criação do Depar
tamento de Defesa com o National Security
Act de 26 de julho de 1947.

Um ano antes (25 de julho de 1946),o Govemo
brasileiro criava o Estado-Maior Geral, hoje Esta
do-Maior das Forças Armadas (EMPA), conse
guindo a integração entre as Forças e evitar a
tendência de hipertrofia singular.

4 - Aspectos Econômicos
a - Racionalização da aplicação de recursos
1) Em muitos países que possuem Ministério

da Defesa é possível constatar duplicação e dis
persão no emprego de recursos destindos às For
ças Armadas. No caso dos EUA, por exemplo,
o Exército, a Marinha e a Guarda Nacional pos
suem aviações próprias, quadruplicando as des
pesas com aeronaves.

2) No Brasil, a solução encontrada colocou na
legislação que somente a Força Aérea detém o
emprego de aeronaves de asa fixa, evitando a
tnplicação dos meios aéreos atualmente existen
tes.

3) A interposição de uma estrutura puramente
administrativa entre o Presidente e as Forças Ar
madas, longe de racionalizar ou reduzir o empre
go de recursos, aumentará as despesas do Erário,
sem uma garantia de beneficios palpáveis para
as Forças, e para o País como, aliás, demonstra
a experiência intemacional.

b - Integração em pesquisa e desenvoMmen
to

1) O que se tem visto em países com Ministério
da Defesa é que cada Força tem absoluta inde
pendência para pesquisar e desenvolver tecno
logia própria, mesmo que isto, muitas vezes, signi
fique triplicar ou quadruplicar áreas de pesquisa.

2) No caso brasileiro, essa dispersão tem sido
evitada através da atuação do EMFA, que tem
assumido, com o consenso das Forças, a coorde
nação, a integração e por vezes a execução de
projetos e programas de interesse comum a mais
de uma Força.
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A criação do Departamento de Defesa nos EUA
não evitou que cada Força de superficie tivesse
sua própria aviação, nem a dispersão de esforços
nas áreas de pesquisa e até no programa espacial
- cada uma desenvolvia o seu - posteriormente
centralizado com a Nasa.

5 - Aspectos Administrativos
a - Sob o ponto de vista da Administração PÚ

blica, a criação do Ministério da Defesa será ape
nas a inserção de mais um ministério no mais
alto nível da Administração Federal.

b - A propalada redução de órgãos nos níveis
mais baixos da Administração Militar não deverá
ser concretizada, porque, a exemplo de outros
países, esses níveis permanecem invariáveis, por
que dizem respeito a peculiaridades de cada For
ça.

c - A eliminação do EMFA, como decorrência
da criação do Ministério da Defesa, carece de
fundamento lógico, devido à necessidade de um
Estado-Maior Combinado para o planejamento
das operações combinadas, integrando as três
Forças, e para o assessoramento ao Comando
Supremo.

Mesmo com a existência do Ministério da Defe
sa, o concurso do EMFA, desde os tempos de
paz - e sobretudo em situação de guerra -,
dificilmente poderá ser dispensado. (V. Joint
Chlefs of Staff nos EUA)

Dentre os projetos e programas coordenados
pelo EMFA em beneficio das três Forças e do
próprio País, estão, entre outros:

1) Programa Espacial Brasileiro - através da
Cobre (Comissão Brasileira de Atividades Espa
ciais).

2) Comunicações via-Satélite - através da
Ciscomis (Comissão de Implantação do Sistema
de Comunicações Militares via-Satélite).

3) Sistema de Comando, Comunicações, Con
trole e Informações (C31) - através da CISMC2
(Comissão de Implantação do Sistema Militar de
Comando e Controle).

4) Saúde nas Forças Armadas - através da
CPSSMEA (Comissão Permanente dos Serviços
de Saúde da Marinha, Exército e Aeronáutica).

5) Alimentação nas Forças Armadas - através
da Cecafa (Comissão Especial de Controle da
Alimentação nas Forças Armadas).

6) Remuneração dos Militares - através da
CELRM(Comissão de Estudos da Leide Remune
ração dos Militares).

7) Mísseis para as Forças Armadas - através
da Comasse (Comissão Assessora de Assuntos
Científicos e Tecnológicos das Forças Armadas).

8) Mobilização - através da 4'-Subchefia.
9) Serviço Militar- através da Cosemi (Comis

são do Serviço Militar.)

Além destes órgãos, dos trabalhos interforças
e das atividades das subchefias - que cobrem
as áreas de Politica Estratégica, Doutrina, Informa
ções Estratégicas, Operações, Logística, Mobili
zação, Orçamentaçâo, Ciência e Tecnologia 
o EMFA participa de inúmeros órgãos colegiados,
deliberativos e consultivos da Administração Fe
deral direta e indireta como: CONCEM, CNP,
CNB, CSN, CIAL: Fundação Projeto rondon e os
Conselhos Deliberativos das Superintendências
de Desenvolvimento (Sudam, Sudene, Sudeco e
Sudesul) e outros, em que apresenta e defende

projetos, programas e posíçôes das Forças Arma
das.

d) Setores civisafetos atualmente a Ministérios
Militares - não só pela sua afinidade como pela
sua importãncia estratégica e militar - deverão
ou poderão passar, com a criação do Ministéno
da Defesa, à alçada de Ministérios civis desprepa
rados para assumir encargos altamente pesados
e pesadamente especializados.

E o caso da Aeronáutica Civil(DAC),da Infra-es
trutura Aeroportuária (1nfraero), Indústria Aero
náutica (Embraer), Telecomunicações Aeronáu
ticas (TASA)e outros exemplarmente conduzidos
pelo Ministério da Aeronáutica. Igualmente é o
caso das Capitanias dos Portos, da formação da
Marinha Mercante, da Hidrografia e Navegação
e outros eficientemente administrados e condu
zidos pelo Ministério da Marinha.

6 - Conclusão

1 - Se a criação do Ministério da Defesa cons
tituísse, realmente, solução para problemas milita
res (operacionais), econômicos ou administrati
vos, as ForçasArmadas certamente seriam a favor
da medida.

Se, por outro lado, a criação desse Ministério
constituir solução política - possivelmente ca
suística - é de bom senso avaliar suas inúmeras
implicações e os seus supostos beneficios.

2 - Como solução brasileira, o EMFA - em
bora não seja substituto para o Ministério da Defe
sa - tem cumprido sua missão, até com melho
res resultados que os obtidos por outros países
que possuem aquele Ministério.

3 - Em termos de racíonahzação e economia
de meios, a criação do Ministério da Defesa, como
se pôde verificar, resultará certamente em maio
res encargos para o Erário A integração, coorde
nação e racionalização de projetos comuns a mais
de uma Força já vêm sendo procedidas com su
cesso pelo EMFA, mediante consenso das pró
prias Forças Singulares.

4 - Quanto aos aspectos administrativos, é fá
cil verificar que o Ministério da Defesa será mais
um Ministério, interposto entre as Forças Singu
lares e o Presidente, sem que se possa dispensar
a existência e o funcionamento do EMFA como
Estado-Maior Combinado do Comandante Su
premo das Forças Armadas.

Sr. Presidente, agradeço, em nome do EMFA,
a honra de ter podido dirigir-lhes estas palavras,
e nos colocamos, nós e os Oficiais que integram
o EMFA, à disposição dos Membros desta Casa,
mesmo que findos os prazos fatais fixados, para
contribuir, colaborar, ajudar, somar, integrar, que,
aliás, tem sido a tônica das atividades do EMFA
por mais de 40 anos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Encer
rada a primeira parte dos trabalhos da nossa sub
comissão, a parte positiva, passamos aos debates.

O EMFA sugere, e já o disse no inicio, como
debatedor do tema, Voto dos Militares, o General
de-Brigada Osvaldo Pereira Gomes, que já se en
contra à Mesa. A respeito do Serviço Militar, o
EMFA indicou o General-de-Brígada Roberto Pa
cífico Barbosa, que fará parte da Mesa novamente.
Para falar sobre o Ministéno da Defesa, o Contra
Almirante Sérgio Tasso Vasques de Aquino. Por
tanto, serão três os debatedores, dois do Exército
e um da Marinha.

O SR. SÉRGIO TASSO VASQUES DE AQUINO
- V. Ex' permite, Sr. Presidente? (Assentimento
do Presidente.)

Pelo alto respeito que temos a esta nobre As
sembléia Nacional Constituinte, gostaríamos de
dar respostas as mais completas. Assim, todos
os Oficiais que aqui expuseram estão prontos a
tentar responder às perguntas. Apenas como uma
forma de organização, haverá o Moderador. Por
hipótese, eu no tema Ministério da Defesa, sou
Moderador, mas não implica que outros meus
Companheiros deixem de falar. Esta, a explicação
que eu daria a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Temos
uma lista de inscrição, que é a norma da nossa
subcomissão. Procuro seguir essa lista apenas
como efeito de ordenamento dos trabalhos e um
mínimo de disciplina para o bom êxito desta reu
nião. Já temos 7 Constituintes inscritos, o que
é muito bom. O primeiro é o Deputado Ricardo
Izar, de São Paulo, a quem passo a palavra nesta
oportunidade.

Só gostaria que V. Ex' e os demais Colegas,
ao questionarem o Moderador, fízessern a esco
lha, a seu critério: se for a respeito do Voto do
Militar,o General-de-Brigada Osvaldo Pereira Go
mes; se for a respeito do Serviço Militar,o General
de-Brigada Roberto Pacífico Barbosa, e, se for
a respeito do Ministério da Defesa, o Contra-Aí
mirante Sérgio Tasso Vasques Aquino.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ricar
do Izar.

O SR. CONSTITUINTE RICARDOIZAR - Te
nho uma pergunta ao General-de-Brigada Rober
to Pacífico Barbosa, sobre o Serviço Militar. E
antes de fazê-Ia, responderei, rapidamente, ao que
o Brigadeiro-do-Ar, Sidney Rubino Azambuja dis
se, no início da sua exposição, sobre os prazos.
Ele está preocupado com os prazos que temos
aqui na Assembléia Nacional Constituinte. Devo
dizer-lhe também que estamos muito preocupa
dos com os prazos. Infelizmente, nesta Casa, tam
bém há os seus donos, e o Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte sempre diz à imprensa
que quer terminar a nossa Constituição no dia
15 de novembro. Fizemos um fluxograma e vimos
que não há possibilidade de se terminar a Consti
tuição a 15 de novembro. Por isso, estamos traba
lhando duas vezes ao dia, as nossas reuniões são
duas vezes, quando deveriam ser feitas uma vez
ao dia, vamos trabalhar aos sábados e domingos,
não vamos ter recesso em julho, tentando trazer
o término desses trabalhos para o dia 15 de no
vembro. Vai ser quase que impossível para nós.
Deveriamos ter um prazo mais tranqüilo, podería
mos trabalhar mais tranqüilamente em casa, em
nossos gabinetes, porque vou dizer aos Senhores,
nunca se trabalhou tanto e se estudou tanto como
agora. A boa vontade dos Srs. Constituintes é
muito grande, logicamente de uma maioria. Em
todos os setores de atividades temos os bons
e os maus. Nunca senti, na minha vida pública,
tanta boa vontade quanto agora.

Minha primeira pergunta é sobre o Seviço Mili
tar. Antecipadamente devo dizer que sou favorárel
ao serviço militar. Fiz o serviço militar e, nos dias
de hoje, existe uma falência dos princípios tradi
cionais de família, de hierarquia principalmente,
e de responsabilidade. No Exército, na Marinha
e na Aeronáutica, no serviço militar enfim, se



66 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

aprende muito. Neste instante, devo aduzir, por
que tenho quase certeza de que os militares aqui
presentes não sabem, no final da década de 70,
em 78, 79, o Secretário de Promoção Social em
São Paulo, MárioAltenfeld, de quem sou grande
amigo, juntamente com dois ou três parlamen
tares da época, deputados estaduais, fez uma ex
periência. Conservamos com um comandante do
2° Exército, na época, e indicamos 18 menores
carentes e infratores para fazer o serviço militar.
Dos 18 apenas um foi para a vida, vamos dizer
assim, irregular, tomou-se um criminoso. Todos
eram menores infratores. Dos 17 dois fizeram o
curso de caboe, hoje, se não me engano, um
deles está em Três Corações fazendo o curso
para sargento. Hoje, os remanescentes são pe
quenos empresários, têm sua vida normal. Ape
nas um seguiu o caminho do crime.

Dentro do serviço militarse aprende muito, em
termos de hierarquia, de responsabilidade e res
peito ao próximo. No entanto, há algumas coisas
dentro do serviço militarque nós civisnão enten
demos.

Pergunto: por que, na época da convocação
para o serviço militar,não se dá prioridade,primei
ro, àquelas que gostariam de fazer o serviço mili
tar? É muito comum sermos procurados pelas
famílias pedindo para entrar em contato com um
general, um coronel, porque o filho gostaria de
fazer o serviço militar e não consegiu ser convo
cado, não foi reprovado no exame médico, mas
infelizmente, não teve condição de prestá-lo por
não ser convocado. Então que se dessem priori
dade inicialmente àqueles que querem realmente
fazer o serviço militar.

Segundo, evitar problemas com os rapazes,
principalmente aqueles que estão cursando as
escolas ou estão empregados, o volume é muito
grande. As Forças Armadas poderiam tranqüila
mente fazer uma triagem, a partir daqueles que
querem realmente fazer o serviço militar.

O SR.ROBERTOPACÍFICO BARBOSA- Mui
to obrigado, nobre Deputado Ricardo Izar, pela
parte de elogio, pois tendo sido um reservista,
V. Ex" elogia o serviço militar.

Deforma democrática, como disse o Contra-Al
mirante Tasso Vasques, até porque todos desejam
falar, aqui temos representantes da três Forças,
vou iniciar as respostas e, depois, darei oportu
nidade para que outro companheiro possa tam
bém contribuir com outras observações.

O SR.CONSTITUINTE RICARDO IZAR-Antes
que o Sr. inicie,devo dizerque sou multo favorável
ao serviço militar. Gostaria muito que todos os
jovens pudessem fazer o serviço militar. Dizem
até que sou um pouco radical. O serviço militar
deveria ser para todos, mas, infelizmente,não te
mos condições para isso.

O SR. ROBERTO PACÍFICO BARBOSA - A
primeira parte da sua pergunta: é por que o serviço
militar não dá prioridade aos jovens que se apre
sentam voluntariamente?

Temos uma sistemática na convocação e
abrange todo o Brasil. O órgão que toma o seu
maior encargo é a Força terrestre, o Exército,
que absorve quase 90% do efetivo atual incor
porado.

Há uma sistemática no AME, na questão de
organização, os jovens se alistam obrigatoriamen
te, todos eles, inclusive para os municípios não

tributados. Vemos, na minha exposição, da ordem
de 50% do efetivo anual, um milhão e 300, a
metade é obrigada, em municípios tributados, a
se alistar, e até junho eles são dispensados do
serviço militar; são dispensados atendendo a vá
rios dispositivos da lei, inclusive para não preju
dicar o problema agropecuário, para não tirar o
jovem do campo, problema de transporte, distân
cia etc. Ocorre a seleção, em agosto, setembro,
quando todos se apresentam e declaram se são
voluntários ou não. Nesse momento há, realmen
te, um levantamento na apresentação deles para
se alistar. Essa seleção é feita sob os aspectos
físicos, intelectual, psicológico, esses exames to
dos, e são julgados aptos. Para isto usamos o
sistema da computação, entrada de uma ficha
no computador para dterminados padrões, pré
requisitos. Estamos evoluindo cientificamente,
para melhorar a qualidade do homem e adequá-lo
melhor, na política de pessoal, às características
das funções que desejamos sejam preenchidas.

Aía máquina já entra muito friamente, é lógico.
Ela vai ver as caracteristicas que atedem àquelas
funções. Nesse bolo entram os jovens voluntários
e não voluntários.

Como está montada a sistemática atualmente,
fica diffcil haver um período, em que possamos
separar. Colocamos no computador que ele é
realmente voluntário. Além de voluntário, há ca
racterísticas importantes, pré-requisitos técnicos,
que precisam ser atendidos para o preenchimento
das funções, cada vez mais sotifiscadas, das For
ças Armadas.

Independentemente, a lei faculta aos jovens,
antes dos 17 anos, se apresentarem voluntários
para o serviço militar,e fica a cargo de cada Minis
tro militarregular o aproveitamento desses jovens,
o que parece, não está sendo feito no momento.
Os Ministrosnão estão aproveitando esse contin
gente de voluntários que poderiam ser aprovei
tados.

Existem também os órgãos de formação da
Reserva, onde damos prioridade para os voluntá
rios; quando termina o segundo ciclo, ele pode
optar por um órgão de formação de oficiais. A
prioridade tem sido para alguns voluntários, em
bora o computador aí esteja atrapalhando, está
entrando com as características profissionais.

De maneira geral, é esta a sistemática. Dificulta
realmente um órgão que desse prioridade para
os médicos, dentistas, farmacêuticos, que a lei
permite que eles adiem o serviço militar até a
conclusão dos concursos, e, quando eles se apre
sentam, temos um levantamento da ordem de
2 mil e tantos, apenas cento e outros foram volun
tários, e todos foram aproveitados, médicos, den
tistas, veterinários,e tivemos que convocar outros,
porque não dava para preencher as necessidades
do Exército, que era de 500 e poucos médicos.
Então, houve uma parcela de voluntários e outra
de convocados.

No Pasen, que estamos fazendo na Amazônia,
também, voluntariamente, pegamos médicos e
dentistas para sevir no País inteiro.

Esta, a primeira parte.
A segunda parte da pergunta: não prejudicar

o jovem na idade em que ele está estudando.
Tem sido uma preocupação permanente das

Forças Armadas.
O serviço militar, ao longo da sua História, de

_cada vez mais conciliar os interesses dos jovens,

prejudicando-os o menos possível, restringindo
ao mínimo o prejuízo que possa haver na sua
parte educacional, tanto que existem os órgãos
de formação de reservas, chamados Tiros de
Guerra, que absorvem, eles e o CPOR, a ordem
de 50 miljovens por ano. O interior de São Paulo
está cheio de Tiros de Guerra, que formam exce
lentes jovens, a cargo dos minicípios, dos prefei
tos, que colaboram de forma efícente. Esses ór
gãos foram criados para não prejudicar os jovens,
conciliando horários de trabalho, sem prejudicar
os interesses de estudo, de formação, como o
serviçomilitar.O CPORprocura também conciliar
um pouco o ensino. Na tropa, procuramos aten
der, pelo menos eu, no comando das minhas
unidades, não deixava que o recruta deixasse de
estudar. Era ordem, era orientação dos Ministros
incentivar - o jovem não deve abandonar os
seus estudos.

Nas principais cidades esses jovens estudam
à noite e facilitamos.Saem a paisana, freqüentam
as aulas ou, então, recebem aulas dentro do pró
prio quartel, na formação profissional,em convê
nios com o Senac, o Senai. Também damos for
mação profissional ao jovem que não tem nenhu
ma profissão. Enfim, procuramos sempre con
ciliar.

O SR. OSVALDO PEREIRA GOMES - Nobre
Constituinte Ricardo Izar, se deixássemos que so
mente o conscrito que quisesse viesse a prestar
serviço militar, estaríamos contrariando o prin
cipio da obriqartoríedade,

É bem verdade que, na prática, procuramos
fazer tudo para não criar problema para o cons
crito.

O computador é sistema que parece impessoal,
indica elementos adequados para as funções dos
diversos corpos de tropa. Essa indicação vem
com uma majoração; nessa majoração procu
ramos atender a esses problemas sociais.

Na verdade, a Lei do Serviço Militar é muito
antiga, merece um estudo, é urgente que tenha
uma transformação, uma mudança. Não é proble
ma desta Assembléia Nacional Constituinte, mas
precisamos resolver derterminados problemas.
Um desses problémas é arrimo de família. Alegis
lação é muito rígida neste aspecto. Precisamos
estar mais atentos para este problema

Também precisamos preocupar-nos, e tive a
satisfação de ler o projeto do Senador Alexandre
Costa, pelo qual S. Exa. propõe para os conscritos
um salário mínimo.

Sabemos que um dos motivos que desagrada
o conscrito a prestar o serviço militaré a insignifi
cância dos proventos. Não podemos ter o serviço
profissional total, porque seria muito caro para
o País pagar 10 mil cruzados. O salário mínimo
seria razoavel e livraria o conscrito de um dos
principais problemas que ele tem, até sua própria
família, na prestação desse serviço.
Respondo a V. Ex" Devemos resolveresses proble
mas, facilitara vida dos conscritos, na legislação
ordinária,mas sem acabar com a obrigatoriedade,
que é uma Qrande conquista brasileira.

O SR.CONSTITUINTE RICARDO IZAR-AMa
rinha deseja também dar uma contribuição.
Quanto mais se esclarecer, será melhor.
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o SR.SÉRGIOTASSO VASOOES DE AOOINO
- Até como testemunho da riqueza da nossa
individualidade.

Como bem explicitado pelo General Pacífico
Barbosa na sua exposição.
a Marinha é das Forças aquela que recebe a me
nor porcentagem de conscritos, 3% do total, por
que basicamente a espinha dorsal da Marinha
se constitui de profissionais e todos voluntários.
As Escolas de Aprendizes de Marinheiro, locali
zadas em diversos locais do País, e os Centros
de Instrução e Adestramento, do Corpo de Fuzi
IieirosNavais - Cadest, e temos um em Brasília,
é que fazem esse tipo de formação. Quanto à
parte do ensino, trago o testemunho de uma expe
rência pessoal. Sou submarinista. O submarino,
normalmente, viaja muito. Não sei se se lembram
todos de Gilson Amado, que tinha um meritório
instrumento de ensino, através de Televisão Conti
nental, há muitos anos, no Riode Janeiro. Quando
fiajávamos, e em contato com Gilson Amado, ad
quiríamos aqueles compêndios, que hoje estão
difundidos no ensino pela televisão, e orientáva
mos os estudos dos nossos marinheiros, mesmo
em viagem, completávamos aquilo que eles deve
riam ter tido de aula na televisão e que, por estar
mos na mar, não tínhamos acesso à televisão.
Nós, oficiais, dividíamos as tarefas; eu dava aula
de português, Goldestein, do Conselho de Segu
rança hoje, dava aula de matemática, o Rômulo,
Geografia e assim por diante.

Em atenção à segunda preocupação que V. Ex'
manifestou, preservação, ao máximo, da não-cria
ção de problemas sociais para os conscritos, lou
vo-me numa informação que o General Leonelo
me deu, quando visitei o Ministério do Exército
dias atrás, de que esse mesmo computador, que
parece tão frio,registra os casos graves da proble
mática social. Nessa ficha, com que o conscrito
se apresenta para servirà Nação, ele declara, livre
mente, que é arrimo de famíliaou tem um proble
ma muito sério. O computador leva esses dados
em conta e, na medida das possibilidades, esse
indivíduo é dispensado do serviço militar,porque
queremos exatamente contribuir para o aperfei
çoamento da juventude, e não trazer problemas
desnecessários que podem ser evitados.

O SR.JOSÉ EUSÍANDE BAYERDE BARROS
- Deputado Ricardo Izar, realmente as preocu
pações de V. Ex" têm raízes e são fundamentais.

No que tange à Força Aérea, esse aspecto que
V. Ex' abordou deriva naturalmente do desejo do
jovem, da necessidade da Força e da capacidade
de sua absorção. Na Força Aérea incorporamos
de 9 a 10% dos conscritos, baseados somente
no voluntariado. Praticamente tem sido uma tradi
ção nossa, 100% são jovens realmente desejosos
de servir à Força Aérea. Na hora de se alistar,
eles fazem opção pela Força Aérea. Nessa oca
sião, chamamos ao quartel e só vão prestar o
serviço aqueles que realmente desejam. Os resul
tados têm sido tão bons que, normalmente, quase
todos desejam engajamento de 2 até 4 anos. Às
vezes, é uma perda inestimável, para nós, porque
criamos a afeição pelo soldado, pelo auxiliar, e
ele vai ter que ir embora, também por causa do
tempo e têm que dar lugar para outros voluntários,

. também desejosos.

O SR. ROBERTO PACÍFICO BARBOSA - De
putado Roberto Izar,só para complementar a mi
nha resposta.

O Estado-Maior das Forças Armadas, e por
coincidência na minha Subchefía, anualmente
consolidamos as relações, pela lei do Serviço Mili
tar. AMarinha,através dos DistritosNavais,o Esta
do-Maior- EMA, a Aeronáutica pelos Comar
Comandos aéreos regionais, e o Exército pelas
Regiões Militarese Estado-Maior, em todo o Pais
fomecem uma lista de empresas de interesse da
segurança nacional, basicamente voltadas para
transportes e comunicações, e essas empresas
dizem quais os elementos que lhes são conside
rados imprescindíveis. Sabemos que, na reahda
de, aos 17 anos o jovem não é tão imprescindível,
mas, como ele está fazendo um curso no Senai,
na Fepasa, se matriculou uma série de jovens
no Senai, Senac e outros órgãos, essa relação
vem para o EMFA, o EMFA consolida, publica
e dispensa todos esses jovens de todo o Brasil
de irem para o serviço militar, para não prejudi
carem os seus estudos

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Vamos,
então, ao segundo Constituinte inscrito, Deputado
José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Vou fazer três perguntas sobre cada um dos três
temas.

A primeira pergunta é sobre a questão voto
dos militares, dirigida ao General-de-Brigada Os
valdo Pereira Gomes.

Concordando com a inclusão, no texto consti
tucional, do direito de voto aos militares, existem
ai dois problemas. Mesmo que a Constituição não
tenha que tratar necessariamente dessa especifi
cidade, porque será objeto de lei eleitoral,gostaria
de ouvir a opinião de V. S' Primeiro, se prende
à questão da não filiação prévia a partido. Então,
haveria um problema: existiriam candidatos filia
dos ao partido e candidatos não filiadosa partido.
Não seria melhor estabelecer-se um prazo, que
poderia coincidir com as convenções partidárias
para daí tirar candidatos, em que o militar que
será candidato, como faz o servidor público civil,
se licenciaria para candidatar-se. O caso da reser
va se colocaria quando eleito.

Isto posto, qual a opinião de V. S' sobre a ques
tão do prazo da licença para se candidatar e esse
prazo da licença ser combinado com o prazo esta
belecido em lei para a fílíação partidária. Se não
for resolvido assim, teremos a figura do candidato
avulso. Não pode haver candidato avulso só para
os militares. Tem de haver candidato avulso para
todos os candidatos que queiram espontanea
mente se candidatar sem fílíação partidária.

Gostaria de ouvir a opinião de V. S' sobre esta
questão.

Em seguida, tenho perguntas sobre a questão
do serviço rmlítar e, depois, sobre a questão do
Ministérioda Defesa.

O SR. OSVALDO PEREIRA GOMES - Nobre
Deputado José Genoino, na proposta que o Exér
cito brasileiro traz à Assembléia Nacional Consti
tuinte, dispensamos, no texto constitucional, a exi
gência da fIliaçãopartidária aos militares da Ativa.
O militar da Reserva está na mesma situação de
qualquer cidadão, que deve obedecer aos prazos
que a lei fíxa ou fixar a respeito de fllíaçâo parti-

dáría para ser candidato pelo partido. A Força
terrestre julga inconveniente para a disciplina e
a hierarquia militar que um militarda Ativaprevia
mente esteja fílíado a partido político, porque ele
pode trazer para dentro dos quartéis problemas
partidários, de política partidária. É lógico que
qualquer militar tem a sua simpatia política, tem
o seu partido político preferido, todos temos, mas
julgamos conveniente para a nossa coesão, para
a nossa disciplina,para a hierarquia, que, na situa
ção de atividade, o militarnão tenha esse envolvi
mento partidário. Válidoisso para o general e para
o soldado.

Este, o parecer da Força terrestre.

O SR. SIDNEY RUBINO AZAMBWA - Sr. Pre
sidente, socorro um pouco o nobre Deputado
José Genoino, porque me pareceu que a propo
sição do Deputado tenha sido no sentido de con
ciliar o prazo de licença com a necessidade de
filiação prévia. Neste caso, teria que manifestar
a V. Ex' no sentido de concordar ou não com
essa fIliação prévia, mediante licença para trato
de assunto particular, que já é prevista no Regula
mento Militar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Seria filiado na Ativa, mas, prevendo a licença,
a partir da licença estaria obrigatoriamente filiado,
para se candidatar no prazo.

O SR. SIDNEYRUBINO AZAMBWA - Seria
uma ligeira mudança, mas sem ferir o princípio
básico de na ativa não ser filiadoa partido.

O SR. OSVALDO PEREIRA GOMES- Sr. Pre
sidente, voltando ao assunto, não há nenhuma
divergência entre a proposta apresentada pelo
Exército e a consideração apresentada pelo nobre
Deputado José Genoíno. Se o militar ficar afas
tado da Força, portanto, fora do quartel, ele pode
ser obrigado a ter essa fIliação partidária. Não
vejo o problema. O nó da questão é que, em
atividade, ele não deve ficar filiado a partido polí
tico ostensivamente. Se se candidatar um militar
em atividade não pode. Nós oficiais-generais ~ui
presentes, estamos fazendo pronunciamento de
ordem política com autorização dos nossos Minis
tros, senão estaríamos cometendo a transgressão
disciplinar. Um elemento na Ativa, filiado a um
partido político, dificilmente deixará de estar en
volvidoem problemas político-partidários. Por is
so a Força faz essa restrição, não do direito de
ele se candidatar, nem de votar ou ser votado.
É apenas não envolvero militar,de qualquer grau,
de qualquer patente ou de qualquer graduação
em problemas de política partidária dentro dos
quartéis.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
A outra pergunta é sobre o Serviço Militar.

Tenho uma posição, vou defender essa posição
na Constituinte, sobre o serviço militar,defenden
do que ele seja voluntário. Deixo clara a minha
posição, inicialmente.

Os vários argumentos, principalmente o que
o General Pacíficolevantou sobre o serviço militar,
há um argumento que tem sido objeto de discus
são, de debate, de conversas na Constituinte, e
gostaria de ouvir a opinião de V. S' Esse argu
mento é o que me parece o mais importante
de ser avaliado,sobre a obrigatoriedade do serviço
militar. Parto da idéia de que o serviço militar
está vinculado basicamente ao papel de defesa
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das Forças Armadas. O trabalho de instrução,
de educação, toda a formação da juventude é
basicamente uma função das instituições civisda
sociedade. Prendendo-me à questão da defesa,
existeo argumento, que a ele sou sensível,e tam
bém gostaria de ouvir a opinião do General, que
a profissionalizaçãotem pontos contrários e pon
tos favoráveis. A profissionalizaçãoforma, neces
sariamente, dentro das Forças Armadas, um alto
nível de profissionalização, que não é só mílítar
- e os Srs. conhecem melhor do que eu 
também as tropas adquirem num grau de elítís
mo, de fechamento. Peja própria lógica, pela pró
pria dinâmica, pela própria dialética do combate
ficariammuito fechadas. O serviço militar,alguns
que são favoráveis à sua obrigatoriedade, levan
tam esse argumento político,porque atenua, não
elimina esse processo de fechamento de unida
des altamente especializadas.

Gostariaque o General abordasse esta questão.

O SR. ROBERTO PACÍFICO BARBOSA 
Realmente a profissionalização aparentemente é
o ideal de toda a Força Armada que pudesse
ter o mais elevado grau de profissionalização. Isto
ocorre em vários países do Mundo,principalmen
te naqueles que possuem maior desenvolvimento,
com mais recursos, e mantêm as suas Forças
altamente profissionalizadas, e essas forças é que
permitem não só a defesa de suas nações como
também permitem até dar um respaldo às deci
sões soberanas extemas desses países. até o mo
mento não é o caso do Brasil. Não temos uma
profissionalização global nas forças Armadas.
Contudo a Marinha e a Força Aérea, por suas
peculiaridades de equipamentos que compõem
realmente a sua operacionalidade - a Marinha,
no caso de seus navios de guerra, a Aeronáutica
com sua Força Aérea -, exigem realmente ele
mentos mais habilitados, tanto que, na Lei do
Serviço Militar, aqueles jovens que se apresentam
com mais habilidades, com características maís
adequadas a essas Forças, são os chamados, os
preferenciados, são destinados exatamente à Ma
rinha e à força Aérea voluntariamente.

Posso dizera V. Ex' que a Marinhae a Aeronáu
tica mantêm um grau muito bom de profissiona
[ização. O Corpo de Fuzileiros, por exemplo, é
todo ele profissional.Isso tem um custo realmen
te, e há problemas, que poderão agravar-se de
acordo com o mercado de trabalho. Se não pagar
a um fuzileiro o que o mercado de trabalho paga,a
um elemento de máquina, a um maquinista, a
Marinha terá dificuldade para recrutar esse ho
mem. Vamos ao caso do Exército, que tem 40%
dos seus quadros profissionalizados, de oficiais
e sargentos, e 60%, aproximadamente, de cons
critos É o que o Ministro do Exército chamou,
é a Força mista - uma parte profissional,a outra
parte amadora, de conscritos. Temos uma unida
de que é um exemplo de profissionalização 
a Brigada de InfantariaPára-quedista. O soldado
para servir lá tem que ser voluntário. Com ISSO

a unidade adquire um grau muito bom, muito
elevado, de profissionalização. Profissionalização
pressupõe, obrigatoriamente, voluntariado. Para
a Força, como um todo, tirando a Brigada de
Infantaria Pára-quedísta, para a Força ser mais
profissional, teríamos que reter o homem mais
tempo no quartel. 12 meses realmente não são
suficientes para profissionalizar um homem. Te-

riamos que ter, talvez como o Exército da União
Soviética, de 2 a 3 anos de serviço militar. Isto
iria acarretar um aumento de custo para o Exér
cito, que absorve 90%, teria que disputar o mer
cado de trabalho, o que elevaria muito o custo
de absorção desses homens. Com essa perma
nência do homem mais tempo no Exército,redu
ziríamos a formação de reservas, que também
é um dos objetivos das Forças Armadas formar
reservas para que, quando necessário, elas pos
sam ser mobilizadas e empregadas em caso de
emergência, de ameaça, etc.

Perderiamos nas reservas, diminuiríamos, com
essa maior tempo de permanência - do soldado
no quartel,aquela passagem muito salutar, aquela
oxigenação que a juventude dá às Forças Arma
das durante os 12 meses em que ela permanece
nos nossos quartéis, recebendo, realmente, não
a educação, a formação civil, como V. Ex' decla
rou, mas recebendo aqueles ensinamentos bási
cos de interiordo Brasil,educação mesmo. Rece
bem hábitos de higiene, de saúde, tudo muito
favorável a essa idade, a essa faixaetária do jovem,
para prepará-lo com mais responsabílídade, co
mo disse o nosso Deputado Ricardo Izar, na sua
volta para a atividade civil.

O Exército criaria, segundo disse V. Ex', com
esses aspectos uma sociedade fechada realrnen
te. O profissionalismo leva a isto, não digo quase
à formação de uma casta mas à elitização, que
é salutar. Pregamos justamente essa solidarieda
de, essa integração com a sociedade. A profissio
nalização nos levaria a uma situação de fecha
mento, de encastelamento com esses profissio
nais dentro do Exército brasileiro. Não é demo
crático.

Dentro desse profissionalismo, preparamos o
combatente, num grau muito mais elevado 
concordo perfeitamente com V. Ex'. O preparo
profissional seria elevado. No entanto, não con
vém ao Exército, no momento, ter essa profissio
nalização, por todas essas razões que mencionei
a V. Ex". As reservas que preparamos em 12 me
ses, o homem recebe uma instrução militar não
perfeita, não sai um combatente, porque, se saís
se, teria que ficar 3 anos, ficando 3, 4 ou 5 anos,
quando retomasse à vidacivil, já perderia - como
V. Ex' declarou há pouco - uma oportunidade
na sua formação civil. Ele estaria perdendo tempo.
Se ele se forma um atirador de um carro-de
combate, quando voltasse não ia fazer isso na
atividade civil. Ele, estaria sem nenhuma forma
ção, nenhuma habilitação para o desempenho
das atividades civis. É prejudicial ao jovem, do
nosso ponto de vista, essa permanência para o
Exército.A reserva que formamos em 12 meses
recebe uma instrução adequada, em condições
de ser mobilizadafacilmente,se necessário. Ainda
mais, na conjuntura atual, a posição geoestra
tégica do País na América do Sul, que não tem
nenhum problema de fronteiras nem de limites
com nenhum país, graças a Deus, somos - de
pois da União Soviética - o segundo país do
Mundo com maior número de países limítrofes,
não temos nenhum problema que a União Sovié
tica tem, como com a China e outros países Isto
nos dá uma segurança, e não há necessidade
do emprego de emergência dessa tropa profís
é adequada a uma reciclagem, a um treinamento,
se necessário, num prazo suficiente para ser ern
pregada. O exemplo que dou para V. Ex' é o

da Segunda Guerra Mundial. O Brasil precisou
mobilizartodas as suas reservas e o feznum prazo
relativamente curto, com dificuldades. Mobilizou
uma divisão de 25 mil homens para lutar num
teatro de operações adverso, estranho para o ho
mem brasileiro, com frio, com neve etc. Estava
preparando mais duas divisões, num total de 3,
se a guerra não acabasse, e preparou com tempo
suficiente, recebendo material novo na Europa,
e não conhecíamos o armamento. Os canhões,
os fuzis, os materiais foram entregues pelo Exér
cito americano. Não conhecíamos esse arma
mento, e ficamos em condições de realizarcam
panhas memoráveis confirmando o valor do ho
mem, do combatente brasileiro,que foiuma pági
na gloriosa para o Brasil a Força Expedicionária
Brasileira.

Estes, os argumentos que teria para dar a V.
Ex".

SR.OSVALDO PEREIRA - Deputado José Ge
noíno, trago uma consideração sobre o assunto.
Contra o profissionalismo. Se nós, Forças Arma
das, pensássemos somente na nossa instituição,
estaríamos defendendo esse profissionalismo,era
muito mais cômodo para nós. Entretanto, do pon
to de vistanacional,haveriaprejuízo,porque pode
ríamos ficar marginalizados, tendo uma idéia,
muitas vezes, falsa da Nação brasileira.

A presença dos conscritos, ano a ano, nos nos
sos quartéis, arejam os nossos profissionais.
Aqueletenente que sai da Academia Militar muitas
vezes não conhece a realidade brasileira. Posso
lembrar aqui, servindo no Leblon,no Riode Janei
ro, muitas vezes tive que ir à favela da praia do
Pinto, que hoje desapareceu, para buscar um
conscrito, para que ele não passasse a desertor.
Era um drama para o tenente que assim fazia,
tomava conhecimento da miséria aliexistente.Os
nossos oficiais tomam contato com a realidade
brasileira,arejam, tomam consciência. Talvez, por
isso mesmo, nossas Forças Armadas são tão de
mocráticas.

O SR. SIDNEY RClBINO AZAMBWA - Sr. Pre
sidente, permita-me uma complementação, que
talvezseja um esclarecimento ao nobre Deputado
José Genoino, e, em segundo lugar, um alerta.

O esclarecimento: a profissionalizaçãopressu
põe o voluntariado, evidentemente. Quem esco
lhe uma profissão escolhe porque quer, se utilizar
mos o mecanismo constitucional, a partir da pro
fissionalização, cairemos fatalmente no volunta
riado. se utilizarmoso mecanismo constitucional
do voluntariado,cairemos fatalmente na profissio
nalização.

Para V. Ex's terá uma idéia, se não me engano
constou da palestra do General PacíficoBarbosa,
1 milhão e 500 mil conscritos, que ganham 1
mil 300 cruzados por mês, dá para comprar o
cigarro, talvez, porque eles têm comida e casa
no quartel, se a inflaçãonão aumentar. Não pode
mos abrir voluntariamente para o pessoal para
ganhar isso, porque um soldado da PolíciaMilitar
ganha 7,8 mil cruzados. Não teremos voluntários,
não teremos serviço militar.Porque quem vai es
colher servir o Exército,a Aeronáutica ou a Mari
nha por 1 mil e 300 cruzados, quando ele pode
servir à Polícia Militar por 7 mil cruzados? Isso
dá para a Nação um acréscimo anual de bilhões
de cruzados?
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Então, temos que ter uma opção, e a opção
constitucional deve ser consentânea com a reali
dade nacional.

Se escolhermos o voluntariado, vamos cair na
profissionalização,e vamos ter 6 bilhões de cruza
dos a mais no orçamento do Exército, sem falar
no efeito cascata, ou seja, se um soldado vai ga
nhar 7 mil cruzados, um sargento não pode ga
nhar 7.500 cruzados, vai ter que ganhar mais,
o 10 sargento vaiter que ganhar mais, o suboficial,
o 10 tenente, e assim uma escala de aumento
de vencimentos generalizados, realmente um
caos. Não são só 6 bilhões, talvez vá a muito
mais do que isto.

O segundo ponto que coloco, e é preciso que
todos estejamos alertas à tentativa, que não é
evidentemente nossa, mas uma tentativa que já
vem sendo feita há muitos anos, de afastar os
jovens brasileiros da escola de civilismo, de patrio
tismo, de civilidade, de responsabilidade que
constitui o serviço militar.Asfinalidades são espú
rias, às vezes inconfessáveis, de deixar esses jo
vens afastados do serviço militar, mas à mercê
de ideologias e pregações que não são consen
tâneas com o espírito democrático do povo bra
sileiro.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Temos
muitos oradores incritos, e são vários Momera
dores, e não gostaria de dificultaro trabalho. To
dos temos compromissos, temos outra audiência
à tarde. Assim, encareço aos companheiros para,
dentro do possível, obedecermos à relação de
incritos.

Continua com a palavra o Deputado José Ge
noíno

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Nesta questão agora temos maior número de di
vergências com os nobres expositores. E a ques
tão do Ministério da Defesa.

Tenho uma posição favorável ao Ministérioda
Defesa e vou defender esta proposta na Consti
tuinte. Inclusive é uma questão política e militar
importante.

Os Senhores que representam aqui as Forças
Armadas devem, neste debate que estamos reali
zando, levar em conta que há argumentos políti
cos que dizem respeito não ao interesse específico
da Constituinte ou das Forças Armadas, mas di
zem respeito ao interesse geral da Nação, e, por
isso, que soberanamente a Constituinte tem que
debater e deliberar sobre esta questão.

Tivemos aqui opiniões favoráveis à criação do
Ministério da Defesa e opiniões contrárias. Os se
nhores trazem opinião contrána, com fundamen
to etc.

Nas opiniões favoráveis, inclusive de membros
das Forças Armadas hoje na reserva - me refiro
ao pronuciamento ontem, do General Euler Ben
tes, ao pronunciamento do Coronel Geraldo Ca
vagnari, da reserva e do General Andrada Serpa,
e também ao artigo que saiu na revista Veja,
Ponto de VIsta, do Capitão-de-Mar-e-Guerra da
Ativa Wanterlô Teixeira Pontes -, sobre esses
argumentos favoráveis, com os quais concordo,
gostaria de ouvir a opinião do Contra-Almirante
Sérgio Tasso.

Aparte da operacionalidade os Senhores expu
seram na colocação, mas há dois pontos sobre
os quais eu gostaria de ouvira opimão dos Senho-

res. Foi argumentado com muita força que as
guerras mais importantes foram sempre coman
dadas pela política - aliás, a política é que co
manda a guerra - e a questão do papel da política
no comando da guerra passa a ser muito impor
tante. Esta é uma das razões da criação do Minis
tério da Defesa.

Quando falo de a política comandar a guerra,
o Ministério da Defesa pode ser de um civil ou
de um militar.

Essa predominância da política no comando
não seria um argumento pesado, forte, para cria
ção do Ministério da Defesa? Hojeexistem 6 Minis
térios Militares no conjunto dos Ministérios.

Vou-me referir especificamente aos três Minis
térios Militares, Marinha, Aeronáutica e Exército,
e ao EMFA A própria criação do EMFA não é
uma situação intermediária? Essa situação inter
mediária não justifica a própria necessidade de
haver um Ministério único?

Por exemplo, estive visitando um empreendi
mento que considero da maior importância, um
projeto importante, numa das unidades Militares
da Aeronáutica, o Cindacta.

Chega um momento em que as operações são
combinadas A guerra moderna exige necessa
riamente operações combinadas, e foi argumen
tado, aqui, por um dos expositores defendendo
o Ministério da Defesa, como necessidade de
coordenar essa operacionalidade.

Pelo lado político, a existência de 3 Ministérios
Militares - vamos eliminar o SNI, cujo Chefe é
o Ministro - Chefe da Casa Militar -, 3 Minis
térios Militares - Aeronáutica, Marinha e Exército
- e mais o EMFA, não é uma superposição polí
tica em relação ao poder civil?

A História do Brasil está cheia de experiências
de intervenção militar. Será que, muitas vezes,
os Ministrosmilitares não são representantes das
Forças Armadas no Governo, em vez do contrá
rio? São representantes das Forças Armadas no
Governo,não representantes do Governo nas For
ças Armadas. Se forem representantes do Gover
no nas Forças Armadas, não são bem coman
dante, chefe do Exército ou comandante da Mari
nha ou comandante da Aeronáutica.

Essa reciprocidade que os Senhores colocaram
não é uma maneira da institucionalização dessa
interferência nos assuntos políticos do Governo?

O Ministérioda Defesa, no meu entender, não
diminuiriaa importância da operacionalidade mi
litar das Forças Armadas, e resolveria, do ponto
de vista constitucional e do ponto de vista político,
esse problema. É um problema que devemos dis
cutir francamente, abertamente, porque existe
uma história de intervenção militar no Brasil. Re
centemente, estamos saindo de um período longo
de intervenção militardireta Os Senhores sabem
que pode existir uma intervenção militar direta
e uma intervenção militar indireta

Assim, gostaria de polemizar - e levanto a
pergunta - um pouco com o Contra-Almirante
Sérgio Tarso sobre essa questão da guerra co
mandada pela política e dessa situação prática
hoje no Brasil: 6 Ministros militares e especifica
mente essa superposição entre o EMFA e os 3
MinistériosMilitares.

Na discussão aqui, em vários momentos, o Ge
neral Euler Bentes falou que no período do Gover
no Castello Branco, Castello Branco tendia para
o processo de criação do Ministério da Defesa.

Esse processo, segundo as palavras do General
Euler Bentes, era um processo difícil dentro das
Forças Armadas.

Um dos expositores da Escola Superior de
Guerra falou que este assunto foicongelado, pare
ce-me que em 66 ou 67, nos estudos dentro da
ESG.

Então, gostaria de ouvir a opinão do Senhor
sobre essa problemática políticae militardo Minis
tério da Defesa.

O SR.SÉRGIOTASSOVASQUES DE AQUINO
- A sua pergunta é muito importante e - acre
dito - dará ensejo a que todos nós nos manifes
temos.

V. Ex" tocou em pontos que são muito interes
santes, e a ele me referirei.

Primeiro: a nossa simples presença aqui hoje
foi exatamente com esse espírito de trazer à As
sembléia Nacional Constituinte o pensamento da
Marinha, do Exército, da Força Aérea, do Estado
Maiordas Forças Armadas, sobre diversos assun
tos, e um que de fundamental importância -
o Ministério da Defesa.

Então, aqui vimos trazer a V. Ex<6 a nossa con
vicção e a nossa verdade, isto é, não foi uma
coisa que se improvisou, não foi uma coisa que
se combinou. Por exemplo, em termos de Mari
nha, como disse na minha apresentação, sempre
tivemos uma posição contrária. Sempre, desde
há muito tempo.

Tenho documentos aqui do Almirante Carlos
Pena Boto, da década de 50, apresentando argu
mentos muito sólidos contrários ao Ministérioda
Defesa.

Do ponto de vista da Marinha, a criação de
um MinIStério centralizado levaria a eventualmen
te desconhecer a riqueza das singularidades das
Forças, que tem de ser aproveitada em benefício
do nosso País, no caso de guerra.

Em 1950, estava-se recentemente sob a in
fluência da unificação das Forças Armadas dos
Estados Unidos no Ministérioda Defesa.Um escri
tor militarmuito conceituado na época, chamado
George Fielding Elliot, escreveu um artigo, que
passou a ser um clássico, cujo título era: "Como
Perder a Guerra", "How to lose war?" Ele come
çava: "Há duas idéias militares que esta nação
deve evitarcomo se fosse uma praga - o coman
dante militar único, que ele chamou de boss,
o chefe único, ou superchefe de Estado-Maior;
e o conceito militar único, conceito único de em
prego de forças armadas. O congelamento do
pensamento e do esforço ao se- adotar um cami
nho de manutenção apenas da segurança nacio
nal, desconsiderando os demais".

Nossa posição aqui está baseada nas nossas
vivências, nas nossas certezas. Há um registro
histórico, todas aquelas nações, inclusivecoman
dadas por grandes cabos de guerra, como, por
exemplo, Napoleão Bonaparte, os quais tiveram
o conceito unificado de emprego e que, por exer
cerem, monolítica e despoticamente quase, a ca
pacidade de decisão, eles levaram suas nações
à derrota final.

A guerra, infelizmente, é um estado do ser hu
mano, e os militares, exatamente por estarem en
volvidos na guerra, são, talvez,aqueles que mais
desejam a paz. Depois de derrotado no seu retiro
de Santa Helena, o nosso grande Corso fez uma
autocrítica, infelizmente já muito impossível de
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resolver 05 seus problemas. Ele diziaque um ge
neral comandante-em-chefe de uma esquadra,
e um general comandante-em-chefe de um exér
cito de terra são homens que têm necessidade
de qualidades diferentes. Nasce-se com as quali
dades próprias para comandar um exército de
terra - ele diziaisto porque era o grande Napo
leão -, enquanto que as qualidades necessárias
para comandar uma esquadra não se adquirem
serão pela experiência.

O que ele quis dizer, em outras palavras, que
a guerra, o emprego organizado, global, dos re
cursos da nação para assegurar a expressão, em
última razão, da vontade nacional, a querra tem
que permitir o mais amplo debate e o aproveita
mento de todas as potencialidades da estrutura
militar.

Quando se tem um comando unificado, há
sempre uma tendência de cristalização de um
conceito em prejuízo dos demais. Se o inimigo
tem a liberdade de ter os três conceitos - ar,
terra e mar - levará vantagem, porque terá as
três opções.

Estamos convencidos. Não viemos aqui tentar
transmitira V. Ex'"uma coisa em que não acredita
mos. Exercendo o nosso papel de patriotas 
e procurei definir isso -, viemos trazer aqui a
V. Ex'" a nossa experiência,aquilo que é a opinião
das nossas Forças. Nobre Deputado José Genoí
no, V. Ex-se referiua algumas pessoas que, embo
ra de origem militar, têm tido opiniões diversas.
É um direitoque elas têm. Dentro da democracia
que queremos, é um direito que elas têm.

V. Ex" se referiu a três oficiais na Reserva e
a um oficial ainda na Ativa, que apresentaram
pontos de vista diversos. Como foi muito bem
focalizado por um dos meus Companheiros, e
procurei sutilmente, na minha exposição,falarque
estamos cingidos aos primados da hierarquia e
da disciplina, o militar não é melhor nem pior
do que ninguém, somos cidadãos deste País,com
os mesmos defeitos e virtudes que a maioria da
nacionalidade. Escolhemos voluntariamente, nós
que somos profissionais, uma vida que nos fez
abrir mão de determinadas coisas que são co
muns para 05 demais segmentos da nacionali
dade. A primeira abertura que fizemos foi quanto
à riqueza. Optamos por ser pobres a vida inteira.
Não temos a oportunidade de enriquecer. A se
gunda opção voluntáriafoi o respeito ao primado
da hierarquia e da disciplina que tem caracte
rizadotodas as Forças Armadas ao longo da His
tória e em todas as épocas, seja na União Sovié
tica, seja na Alemanha nazista, seja no Brasil,seja
nos Estados Unidos, seja na Grã-Bretanha, no
tempo de Napoleão, de Frederico da Prússia. O
que caracterizou as Forças Armadas e me per
mite, de forma organizada, defender a Nação, é
exatamente o conceito básico de hierarquia,disci
plina.

Como muito bem disseram os Generais Pací
fico Barbosa e Osvaldo Pereira Gomes, aqui esta
mos atendendo a uma convocação de V. Ex",
autorizados pelos comandantes-em-chefe das
nossas Forças, para dizer a opinião das nossas
Forças de maneira - como V. Ex' disse - leal,
franca, aberta, sobre este problema e todos 05

demais.
As pessoas que se manifestaram, e V. Ex- as

citou, o fizeram respaldadas em respeitáveis ra
zões suas, mas de forma particular.Entâo, auero

levar à consideração de V. Ex" é que a nossa
opinião, tão sincera quanto a dos outros quatro
que V. Ex" citou, talvez merecesse uma credibi
lidade maior, porque aqui estamos representando
o pensamento das nossas forças e o nosso que
temos a responsabilidade pela gestão das Forças
Armadas no Brasil.

V. Ex"se referiuao comando políticoda guerra.
Há muitas frases que são feitas e que causam
impacto histórico.Uma vezse disse, por exemplo,
que a guerra era uma coisa tão séria que não
deveriaser entregue aos generais. Há adaptações:
a politica é tão séria que não deve ser entregue
aos políticos; a diplomacia é tão séria que não
deve ser entregue aos diplomatas, e assim por
diante. São belas frases de efeito e, na verdade,
nada revelam, senão o momento de inspiração
de se fazer uma frase de efeito.

Na nossa atual estrutura, o Comandante Supre
mo das Forças Armadas é o Presidente da Repú
blica, é um civil, e é este civil que exatamente
comanda. Como sabemos que a riqueza das sin
gularidades de cada Força, as experiências advín
das da participação em guerra e do acompanha
mento da evolução do estado da arte da guerra
com os diversos matizes que caracterizam o em
prego no mar, debaixo d'água, no espaço aéreo,
sobre o território, é claro que este Comandante
Supremo, que exerce a direção políticada guerra,
é o Presidente da República,é o Chefe de Estado,
ao qual todos devemos obediência dentro dos
limites da lei, principalmente da Constituição, e
ele tem que ter uma assessoria. Da mesma forma
que, em termos de finanças, o Ministério da fa
zenda lhe dá assessoria, porque ele não é o todo
poderoso. A guerra é uma coisa muito séria, por
que dela depende a sobrevivência da nação. A
Assessoria que existe, como o General Osvaldo
Pereira Gomes apresentou: Alto Comando das
Forças Armadas, constituído dos três Ministros
militares - e V. Ex" foi muito feliz quando disse
que na verdade só existem três Ministrosmilitares
- do Exército, da Marinha e da Força Aérea;
o Estado-Maíordas Forças Armadas é um Esta
do-Maior, não é um Ministério; o Chefe do Gabi
nete Militar é apenas um Chefe de Gabinete Militar
com status de Ministro; e o Chefe do Serviço
Nacional de Informações é apenas um Chefe de.
Serviço com status de Ministro, mas não são,
de forma alguma, Ministrosmilitares.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Embora eu critique o status de ministro.

O SR. SÉRGIO TASSO VASQUES DE AQUINO
-Até poderia concordar com V.Ex"De qualquer
maneira, V. Ex" fez uma colocação precisa. 05
três Ministérios militares,somos os três

Os Ministrosestão presentes nessa assessoria
através do Alto Comando das Forças Armadas.
Nesse Alto Comando também estão represen
tados 05 Chefes de Estado-Maiordas Forças Sin
gulares, que são normalmente oficiais dos mais
antigos entre os oficiais-generais,com uma longa
experiência de vida.

Aassessoria ao Presidente, em termos de levar
as singularidades, auxiliarnas decisões, levando
em conta essas singularidades, peculiaridades
das Forças Armadas - o AltoComando das For
ças Armadas. Como todo empreendimento hu
mano - hoje em dia temos até na vida privada

_ a existência do staff - é o Estado-Maior,é uma

criação militar, hoje são as chamadas assessorias.
Essa assessoria especializadaé dada pelo Estado
Maior das Forças Armadas. É uma organização
perfeita e precisa.

Noteatro de operações - temos a nossa estru
tura militarde guerra -, quando esforço principal
é em terra, é criado o chamado teatro de opera
ções terrestres. Um esforço principal, por exem
plo, vamos admitir seria um problema de guerra
envolvendo a nossa fronteira norte territorial, a
Amazônia,por hipótese. Então, alicria-se um esta
do de guerra, um teatro de operações terrestres,
com o seu comandante operacional, que é o co
mandante do teatro de operações terrestres, que
se comunica diretamente com o Presidente da
República, com o Alto Comando das Forças Ar·
madas, que, por sua vez, são assessorados pelo
Estado-Maior das Forças Armadas. Exatamente
pela necessidade de levar em conta as peculia
ridades de cada Força, de cada ambiente de atua
ção necessária na guerra, existe uma força terres
tre do teatro de operações terrestres, uma força
naval do teatro de operações terrestres e uma
força aérea do teatro de operações terrestres. Se
o esforço principalfosse no AtlânticoSul, teríamos
configurado um comando operativo chamado o
teatro de operações marítimas, com o coman
dante de teatro - almirante, e que teria comuní
cação direta também com o Presidente da Repú
blica, e teria, sob seu comando operativo, a força
navaldo teatro marítimo, eventualmente uma for
ça terrestre do teatro marítimo, se tivéssemos de
fazer uma projeção de poder em praia hostil e
o prosseguimento para o interior, e uma força
aérea do teatro de operações marítimas.

Nocaso, por exemplo, de uma campanha estra
tégica, foi muito bem dito que é o único caso
de comando único de uma única força, de co
mando aéreo estratégico, há necessidade de levar
a guerra ao coração do inimigo, até como forma
preventiva de uma agressão, o comando aéreo
estratégico.

Estamos querendo dizer, com toda lealdade,
com toda sinceridade, com todo o nosso conheci
mento de causa de mais de 35 anos em contato
com a realidade da guerra - para isso fomos
formados - que a estrutura atual é adequada,
contempla todas as necessidades da guerra e é
uma criação muito feliz nossa, brasileira. O co
mando supremo é político, do Presidente da Re
pública.

A intervenção militar através da História real
mente se tem manifestado. Procuramos demons
trar a V.Ex""que não é a existência do Ministério
da Defesa que a preveniria,como não tem preve
nido em países limítrofes. É desagradável citar
países amigos. Apenas levantarei um caso sem
dizer o nome. Temos um país, que é notável em
sua história, por ter havido mais Presidentes da
República do que anos desse país em indepen
dência. Ele está próximo a nós na fronteira e há
Ministro da Defesa lá. Isso não preveniu a eclosão.
Recentemente, em outro país amigo, com toda
a existênciado Ministro da Defesa, houve um pro
nunciamiento e um alzamiento militar.

Tenho a impressão de que nós todos, Nação
brasileira,vamos vivendo a nossa experiência de
vida.Nenhum de nós na Nação brasileira- posso
dizer a V. Ex" com toda a lealdade, e o compor
tamento das Forças Armadas, nestes tempos que
correm, tem sido o aval do que vou falar - ne-
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nhum de nós deseja a perversão das de~nações

específicas, isto é, aqueles quem Deus deu o ta
lento de serem os condutores políticos do seu
povo, que eles estejam à altura da missão e con
duzam esse povo; e aqueles outros a quem foi
dada a vocação de servir a Pátria, abrindo mão
de uma série de vantagens que são curiais em
outras profissões, o voto de pobreza é quase um
sacerdócio-, a adesão à hierarquia e à disciplina.
Então, a quem incumbe a defesa da Pátria em
primeira instância, cabe realizar a tarefa. É isso
o que todos desejamos, é isso o que todos sonha
mos. Estamos em perfeita concordância com o
pensamento de V.Ex'

Fui muito extenso, mas sou muito grato a V.
Ex" pela oportunidade que me deu, de expor, de
maneira leal, franca, aberta, como deve ser entre
brasileiros, as minhas convicções, que não são
só minhas, são as convicções da Marinha, que
represento, e como V. Ex'"viram hoje, forma fla
grante, de todos nós que temos o privilégio de
ser militar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Deixo
a palavra à disposição do Constituinte Haroldo
Uma, para que faça alocação. Apenas lembro a
V. Ex' que, se for fazer algum questionamento
aos expositores, infelizmenteterei que o submeter
à relação dos Inscntos, e o seu nome já está aqui
como inscrito.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO UMA - Eu
aguardo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte lram Saraiva.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Sr.
Presidente, ouvi parcialmente as exposições, mas
já pude ler a exposição feita pelo General-de-Brí
gada Pacífico Barbosa, aliás meu coestaduano,
e fico muito feliz em vê-lo aqui debatendo demo
craticamente, o que não diria em relação ao Con
selho, que, lamentavelmente, não trouxe pessoas
de alto gabarito, como as que o EMFAnos manda
aqui.

Embora tenhamos alguns pontos díverqentes,
todos queremos o bem-estar da Pátria. E uma
questãojá praticamente acertada entre nós. Apar
tir do instante em que os Senhores debatem com
esta Subcomissão, a preocupação é uma só: bus
car o estado de ordem que queremos imediata
mente. Até com mais rapidez do que já havia
sido colocado aqui. A Nação clama por isso. Sei
que o caráter das Constituições muitas vezes es
correga. Até mesmo no exemplo citado, não no
minalmente, lá se muda de governo, se muda
de Constituição como se muda, eu diria, sem
menosprezo às Forças Armadas, como se muda
de farda, na medida em que se vai à marcha,
ou que se vai à guerra, e assim sucessivamente.

Na realidade, o povo brasileiro aguarda com
muita ansiedade, porque precisa de firmeza, pre
cisa de terreno sólido para marchar. E para mar
char é preciso que essa firmeza seja dada a partir
do ordenamento jurídico. Não há outro caminho.
Estamos com esse tempo exiguo, mas há neces
sidade também de entregar essa Carta ao povo,
porque o País tem que cair na normalidade. Ele
está fora dela. Até mesmo as Forças Armadas.
Vez por outra elas perdem a normalidade, em
razão de que o próprio poder civil se perdeu tam
bém no emaranhado de leis que existem.

O problema mais sério que sentimos agora é
que temos que pacificar tudo isso. O Brasil tem
tradição pacifista e não beligerante. História do
Brasil chega a ser interessante. nas questões de
limites, nas lutas, o Brasil sempre veio como me
diador. Isso é formidável para nós. E foi isso que
realmente me moveu a apresentar uma das pro
postas, com a qual os Senhores não concordam,
e hoje, na exposição brilhante do General-de-Bri
gada Pacífico Barbosa, mais uma vez busquei e
encontrei mais argumentos para defender a não
obrigatoriedade do serviço militar. Exatamente
nas suas colocações, passarei a expor daqui a
pouco. Antes fareiuma indagação ao General Os
valdo Pereira Gomes. Eu não estava presente no
momento em que proferiu a sua palestra, mas
fui informado de que o Senhor é a favor do voto
para todos os brasileiros, logicamente cabos, sol
dados, praças. Lógico, como militar, o Senhor
passou apenas pelo voto aos militares. Pergunto
se o Senhor faz restrição, ou foi apenas por estar
tratando especificamente das Forças Armadas,
ao voto dos soldados, dos cabos, do Corpo de
Bombeiros, das Polícias Militares.

Esta,a primeira colocação que faço.

O SR. OSVALDO PEREIRA GOMES - Nobre
Senador lram Saraiva, a proposta que o Exército
traz à Assembléia Constituinte é do voto para os
cabos, taifeiros e soldados das Forças Armadas,
das PolíciasMilitares e Corpo de Bombeiros Milita
res. A única restrição que permanece, por idéia
das Forças Armadas, é quanto a direito de votar
e ser votado para aqueles que prestam serviço
militar inicial. Somente esta restrição. Não sei se
respondi à pergunta de V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE lRAM SARAIVA - Res
pondeu.

O Constituinte José Genoino, com relação ao
problema partidário, fez a colocação que, se dá
o direito de voto, automaticamente a contrapar
tida é o direito de ser votado.

Tudo levaa crer que, promulgada a Carta Cons
titucional,o mesmo principioserá adotado, o can
ditato tem que estar filiado a um partido. Não
senti muita clareza - na hora devo ter descuidado,
enquanto o Senhor argumentava - qual seria o
melhor procedimento. Entendi, até o momento,
se incorporado, não filiadoa nenhum partido. Aí
já ocorre um fato, meu caro General: o problema
dos prazos de filiação.

Quando o ConstituinteJosé Genoino feza colo
cação, a mim me pareceu que S. Ex"queria enten
der como as Forças Armadas entenderiam quais
os prazos a serem concedidos. Temos hoje pra
zos. Por exemplo, os governadores terão que se
desincompatibilizarpara se candidatar ao Senado,
assim como os ministros de Estado, e assim su
cessivamente.

Para ser mais preciso, teríamos que desimcom
patibilizaro militar,em que tempo, ou a permissão
para que ele se filiasse a um partido. Entendo
que, inclusive,e aí é o juízo de um civil, sobretudo
de um político, não acarretaria problema algum
o militar filiar-se a uma corrente partidária. A é
democrático, é do jogo democrático. Ele teria
condições amplas de debater e de colocar ques
tões lá, desde que não quebrasse, logicamente,
a rigidezda hierarquia, do respeito, e assim suces
sivamente.

O SR. OSWALDO PEREIRA GOMES - Sr.
Constituinte, naturalmente trago aqui o parecer
da Força. Minhaopinião pessoal não vem ao caso.
Sou, talvez, o único militar na ativa que exerceu
cargo político. E naquela ocasião não havia essa
exígência de filiação a partido. É uma exigência
posterior. Feita essa exígência, a Carta de 67 esta
beleceu que os militares da ativa ficavam dispen
sados da filiação partidária, para que não tives
sem, antes de disputar o cargo, de se manifestar
sobre qual a corrente política que seguiriam, para
evitar que eles apresentassem no quartel, antes
desse ato de se candidatar, essa preferência políti
ca. A justificativa: V. Ex', por exemplo, que deve
ter a sua corrente política, se soubesse que eu,
o General Gomes, já está filiado a um partido
político,já não me veria,talvez,desta forma, como
um instrumento da Nação, do País, e simjá como
ligado a um fato político.Este, o argumento. Não
queremos um militar da ativa previamente filiado
a um partido. Ele está dispensado. Ele tem outras
restrições, porque, se se condidatar com menos
de cinco anos de serviço, será pela atual Consti
tuição, e pela lei ordinária existente, transferido
imediatamente para a reserva. Se tiver mais de
cinco anos de serviço, se for eleito,passa também
para a reserva. São restrições ao seu direito, mas
ele ganha um direito, o de não se filiar politica
mente e poder ser candidato. Essa exegência que
é feita para todos os demais, para ele não se
faz. Não sei se é inconveniente para o partido,
que exigeque o elemento, em determinado prazo,
apresente a sua adesão aos estatutos do partido.
Do ponto de vista das Forças Armadas, elas
acham inconveniente essa filiação.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - É
inconveniente à vida política nacional. Faço a res
salva, é incoveniente à vida política nacional, não
para um partido isoladamente. É do contraditório
que nasce realmente a forma correta. Como o
Senhor colocou que responde aqui pelas Forças
Armadas, no caso é necessaério coloquemos
agora a posição civil, quer dizer,que ele terá que
estar filiado. Por quê? Porque é preceito para que
se condidate, do contrário não pode candidatar
se. Então, temos que achar um modosvivencU
para podermos adequar, porque não existe a ex
pectativa de meio direito.

O SR. OSVALDO PEREIRA GOMES - Sabe
mos que no campo jurídico é um descrime. Usa
mos uma Iínguagem técnica. Ele pode justificar.
Essa exigência, feita para todos, em determinada
circunstância, não prevalece para determinado ci
dadão, porque, aí, há justificativas plausíveis. O
grande princípio de não envolveras Forças Arma
das em política partidária justifica - nos parece
- esse descrime em relação aos militares. Volto
a apresentar esta consideração a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Acei
to. Não há como incorporá-Ia às nossas idéias,
por uma razão lógica,porque estamos aqui dentro
de um ordenamento jurídico e as Forças Armadas
farão parte desse ordenamento. Se os partidos
estão, todos eles, na legalidade, automaticamente
vão propugnar pelo bem-estar da Nação assim
como as Forças Armadas estão propugnando
Do contrário, esses partidos estarão na ilegali
dade. São argumentos que realmente não fale
cem. Temos, realmente, de encontrar esse mo-
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dos vivendi. O melhor caminho é não jogá-lo
para a reserva, porque seria a expectativa de meto
direito e aí, inclusive como advogado, e não posso,
absolutamente, incorporar essa colocação. Te
mos que limitar, por exemplo, prazos, porque nes
se intersticio partidário é necessário.

O SR. SÉRGIO TASSO VASQUESDE AQUINO
- Senador, sou absolutamente leigo nessas ma
térias, mas entendo que pode ser perfeitamente
conciliado. Nem todos os militares ou possivel
mente uma pequena fração dos militares concor
rerá a cargos eletivos. Será um gesto voluntário.
Então, se a Lei Maior determina que todos os
brasileiros se filiem a um partido político com
determinada antecedência, esse militar que optar
por ser político poderia seguir esse caminho. Por
outro lado, como não é possível- em economia
chama-se custo de oportunidade, isto é, toda vez
que se opta por uma solução, paga-se o preço
por ter optado por essa e não por aquela -,
a lei ordinária no momento determina, por uma
série de razões, a sabedoria dos tempos tem feito
viger, o militar, uma vez eleito, deve passar para
a reserva. No instante em que os partidos, dentro
da sua autonomia e como canais representativos
do pensamento popular, entendam como absolu
tamente necessário que todo candidato seja filia
do a um partido, aquele militar que quer ser polí
tico se filia, e se a lei ordinária determinar, pelo
fato de ele ser filiado a um partido político, para
se candidatar implique passagem para a Reserva,
é uma opção tranqüila que ele faz.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - A
reserva, no caso, seria duradoura ou seria tempo
rária durante o período?

O SR. SÉRGIO TASSO VASQUESDE AQUlNO
- Permanente.

O SR. CONSmUlNTE lRAM SARAIVA - Que
ro dizer porque aí é grave. Volto a insistir. Por
exemplo, estou numa universidade lecionando e
não estou tendo condições, em razão desta As
sembléia Nacional Constituinte, de comparecer
à universidade, e a universidade me concedeu
a licença, eu estou de licença, para exercer as
minhas funções, porque não tenho tempo físico
para alcançar as duas atividades. Este é o proble
ma. Se ele é militar, é uma carreira, é uma profis
são. Aí estaremos cortando a profissão. Este o
problema.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Este problema - creio - pode ser equacionado
com a seguinte proposta: um período de licença
para se candidatar. Não sendo eleito, é licença.
Funciona igual direito. Ele voltaria.

O SR. CONSTITUINTEIRAM SARAIVA - Este
é o modos vivendi que queremos encontrar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Se eleito, sai e vai exercer outro cargo, que não
a função militar. Esta, a situação: o problema da
licença - onde ficaria essa licença, essa reserva,
e combinar o prazo.

O SR. OSVALDO PEREIRA GOMES - Creio
que esta solução seria satisfatória para as Forças
Armadas.

O SR. CONSmUINTE lRAM SARAIVA - Até
porque precisamos garantir os direitos.

A SRA. CONSTITUINTESADIE HAUACHE 
No meu entender, militar é militar. Na hora em
que ele decidir entrar para a política, deverá entrar
para a Reserva. Ou, então, enfrentar o mundo
lá fora, como todos nós enfrentamos. Essa histó
ria de querer agüentar uma pasta aqui outra ali,
para mim está errada.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - Só
que quando coloquei era para não cortar o direito.
Minha preocupação é o modos vivendi, o modus
laciendí.

Agora desejo argüir o General Pacífico Barbosa,
exatamente com base no serviço militar. Já disse
hoje aqui que as frases podem ser interpretadas
de várias maneiras, e eu interpretei à minha. O
serviço militar - e o EMFA coloca, numa pasta
muito bonita, com as três Armas: "Serviço MIlitar
- um direito antes que um dever". Pois, então,
tem que ser voluntário, porque no Direito, e aqui
falo no aspecto Civil, no Direito Criminal não, ele
não vai fazer opção, no Direito Civil, se me é con
cedido o direito, posso pleitear ou deixar de plei
tear. E princípio milenar de Direito. Com base
nisto é que entendi que o caráter é voluntário.
E aí me deparei com argumentos que não usei
na minha justificativa, e vou usé-los em plenário,
General Pacífico Barbosa, porque são bons, e pas
so a indagar de V. Ex" Por exemplo, há uma
dispensa, no seu relatório, muito grande, só 9%
são incorporados - baseo-me no próprio docu
mento - o que equivale a dizer que a sustentação
do caráter voluntário procede, em todo. Por quê?
Porque há realmente uma dispensa muito grande,
excesso de contingente, e também se levantam
os custos e outros argumentos que são interes
santíssimos. Os 9% aqui me preocupam. Real
mente são pouquíssimos aqueles que são apro
veitados. E o primeiro argumento.

Outro argumento se colocou aqui, e aí já não
é aspecto militar, e o problema é extremamente
grave. O Brasil foi dividido em algumas categorias
sócio-econômicas Temos margmalizados, que
são milhões e milhões de brasileiros; temos sub
remunerados milhões e milhões de brasileiros;
mal assalariados, milhões e milhões de brasileiros;
com salário mínimo, milhões e milhões de brasi
leiros.

Ora, o seu documento, que é muito honesto
neste setor, volta a novembro de 1986 e diz que
o soldo de um soldado militar é uma coisa horrí
vel, é um desrespeito ao ser humano, 728 cruza
dos e 60 centavos. É um salário de fome, embora
a bóia, lhe seja dada, só; e se ele for casado,
se for o caso, se ele é arrimo e, por descuido,
é incorporado ou coisa semelhante, na realidade,
isto não dá para um cigarro, como já se levantou
aqui, apesar de o vício ser uma questão que não
vamos nem analisar. A questão do salário é que
me preocupa. Enquanto isso, S. Ex" coloca que
um soldado de São Paulo recebia 6 mil e 200
cruzados. Polícia Militar, soldado militar. Então,
a Policia Militar recebe isto, que também é um
salário baixíssimo no Brasil. Como propugno para
quem trabalha uma remuneração condizente, se
o serviço militar,neste caso, passa a servoluntário,
embora os números colocados aqui sejam eleva-
dos, entendo que temos que remunerar bem, te
mos que pagar bem, porque, aí, vamos ter condí-

ções de formar outra escola de profissionais, va
mos dar mais condições, de salário, sobretudo.
O atrativo estará aí sobretudo.

Outra colocação. Quando V.Ex" diz que os Es
tados Unidos da América do Norte, o Canadá
e a Grã-Bretanha, que têm voluntários, vêm-se
saindo mal, lembro exemplo, recente, e aqui na
América: o problema do soldado que vem da In
glaterra preparado para o combate e o problema
do soldado argentino, que não estava preparado
para o combate. Foi lastimável. Ainda podemos
lembrar o caso do Vietnã, quando Hochi-Minh
tinha um problema sério: ter que afastar a 7' Frota
Americana e tentar jogá-Ia para o Marda China,
e busca exatamente um não profissional e o trans
forma em general depois, que foi Giap. Este ho
mem o consegue, numa guerra de guerrilha. Aí
já não era mais problema militar, era mais um
problema de defesa da pátria. Essa gente passou
a fazer um trabalho muito grande, e Giap conse
guiu fazer isto. O senhor vai dizer, mas aí já é
contra-defesa sua, porque realmente ali estavam
profissionais trabalhando e perderam a guerra.
Quer dizer, não tem uma sustentação muito gran
de por ISSO. Na realidade, são profissionais que
são enviados para guerra. Não é o caso do Brasil,
o Brasil não precisou enviar, não está enviando,
o Brasil tem tradição pacifista. Nessa tradição pa
cifista, os nossos militares que discutiam e deba
tiam os nossos limites, sempre conseguiram 
ao contrário, muito menos que com a espada
e com o canhão - com argumentos.

O SR'. CONSTITUINTESADIE HAUCHE - V.
Ex" me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTEIRAM SARAIVA - Pois
não.

A SRA. CONSTITUINTESADIE HAUACHE 
Tenho a minha opinião formada, evidentemente.
O caso a que V.Ex" se referiu foi o das MaIvinas.
Diria,com muita propriedade, porque sou mulher,
que, quando uma mulher fala em relação à guerra,
em relação a movimentos militares, haverão de
dizer que "a mulher" - desculpem-me - "está
usando um sapato maior dos que os pés dela".
Não é bem isto, não. A Argentina cometeu uma
aventura militar de tamanha irresponsabilidade e
suicida. Não foi o caso de soldado voluntário,
soldado isso, soldado aquilo. Ali aconteceu que
os Estados Unidos simplesmente aquiesceram
guerra, deram a Uhade Santa Helena como base
para a Inglaterra. Até as comunicações da Argen
tina eram com equipamentos ingleses, que eles
interceptaram. Os argentinos ficaram a ver navios.
Esta que é a grande verdade. E, depois, foi uma
avaliação desastrosa da estratégia. Eles nunca po
deriam imaginar. O General Galtieri mesmo foi
lá visitar os Estados Unidos, oferecer tropas para
guerreiar na América Central. Minha gente, temos
que pensar, me desculpe Senador. Ao longo des
tes dias em que estamos juntos, o Deputado José
Genoino e os demais companheiros, aqui, defen
dendo a nossa Constituinte, aprendi a amá-los
e a respeitá-los e os considero meus mestres.

, Na realidades, V.Ex"s são homens que merecem
todo o nosso respeito, pela coragem e pela ma
neira educada como têm participado dos traba
lhos desta Subcomissão. Sou a única mulher aqui,
nesta sala, nesta Subcomissão. Eu discordo, por
que foi um despreparo total. Imaginem que, quan-
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do tinha, os melhores soldados, os argentinos
deixaram no continente esses soldados, para re
servá-los, para guardá-los, com medo do Chile,
com medo de os chilenos invadirem o Canal de
Beagle.

Pelo amor de Deus, temos como tradição ter
os nossos conscritos todos os anos! Sou a madri
nha, declaro aqui, sou a madrinha de todo menino
que quer fazer o serviço militar, ou não. Eles che
gam a me dizer: "Dona Sadíe, por favor, quero
servir, ou, então, não quero servir". Confesso que
vou pedir para ele servir ou não servir.

Nós, brasileiros, temos um modo de viver,usos
e costumes nossos, brasileiros. Tudo isto devería
mos fazer em termos dos usos e costumes da
nossa Pátria.

Não nos deveríamos basear no que tem a Chi
na, União Soviética, ou não sei quem. Devemos
estudar muito os problemas brasileiros.

Agradeço a V Ex', Senador Iram Saraiva, a con
cessão do aparte. V.Ex' foi muito gentil. Vou dis
pensar a minha inscrição, porque já adiantei o
que devia falar.

Sou filha de árabe, minha mãe tem sangue
português e italiano, nasci nas barrancas de Ama
zonas. Até gostaria de solicitar à nossa Marinha
colocasse em cada calha do rio um navio-hospital,
para que cuide dos nossos ribeirinhos. Participei
muito desses operações em conjunto - Exército,
Marinha e Aeronáutica -, viajei muito de "buffa
lo", de bandeirante", visitando Sauaretê; São Joa
quim, Estirão do Equador, não como militar, ape
nas como uma televisioneira, humilde, procuran
do cumprir o meu dever e servir à minha Pátria,
da forma como eu podia.

Assim, entendo que o serviço militar obrigatório
é necessário, devendo haver certas alternativas,
que iremos discutir em plenário.

Agradeço a todos, principalmente ao colega
Iram Saraiva pela bondade. V. Ex' entrou mesmo
em meu coração. Sou sua fã incondicional, bem
como do Deputado José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - A
recíproca é verdadeira, nobre Deputada Sadie
Hauache.

O SR. CONSTITUINTERAIMUNDO URA- Sr.
Constituinte lram Saraiva, peço um aparte, para
complementar o pensamento.

Se aprovássemos o serviço militar voluntário,
logicamente teríamos que ter uma Força Armada
profissionalizada. Pelos meus cálculos aqui, mo
destos, de economista, considerando o atual con
tingente das nossas Forças Armadas, já um dos
menores do mundo, em relação à população e
ao território, iríamos precisar imediatamente de
contratar, a salários razoáveis, pelo menos mais
de 1 bilhão de dólares, ou seja, aproximadamente,
quase 30 bilhões de cruzados. No momento em
que isto acontecer, todas aquelas forças políticas
que defenderam o serviço militar voluntário iriam
para as ruas, para os jornais, para a imprensa,
para condicionar a opinião pública contra esse
gasto. Elas iriam dizer: como podem, com tanta
pobreza, com tanta miséria, com tanto subsalárío,
com tantas necessidades sociais, os militares gas
tarem mais 1 bilhão de dólares?! Seria voltar a
população nacional toda contra os militares.

Tese do serviço militar obrigatório - sei que
existem companheiros absolutamente bem inten
cionados e com espírito de patriotismo e de civis-

mo - a tese, em si, exige um objetivo politico,
a médio ou a longo prazo, de reduzir ao mínimo
possível a participação das Forças Armadas na
vida nacional. Isso não é bom para o Pais e não
é bom para o Brasil. Podemos encontrar outras
fórmulas, sem preconceitos, porque tenho a cer
teza absoluta de que este é um objetivo mais
político, a médio e a longo prazo, de que o inte
resse é efetivamente nacional.

O SR. CONSTITQ/NTElRAM SARAIVA - Não
sou preconceituoso. Apenas direi ao ilustre Sena
dor Raimundo Ura que, quando apresentei a pro
posta, o fiz estudando muito, com uma análise
acurada e observando aspectos fundamentais. A
Nação já gasta muito com esses soldados por
12 meses. Observo que todos os peritos militares
entendem que o adestramento que se dá não
é suficiente. Para sê-lo - invoco novamente o
testemunho do meu coestaduano General Pací
fico Barbosa, que, inclusive, colocou na pior das
hipóteses precisaríamos de 3 a 5 anos para formar
um soldado. A Nação joga dinheiro para cima
com isso - o meu ponto de vista não é de um
economista -, se joga, é preferível jogar bem;
é preferível jogar numa Força Armada voluntária
bem paga, com a distribuição de renda, a conti
nuar pagando desvios de bancos e desrespeitos
que sempre se fizeram a esta Nação.

Minha análise é esta, vou defendê-Ia assim.
Com relação à colocação da ilustre Constituinte

Sadie Hauache, não analisei o aspecto do equí
voco histórico praticado pela Argentina. Absoluta
mente. Analisei apenas o caráter do equívoco rnili
tar cometido por eles. Este é um aspecto diferente.
Se eu for analisar o aspecto do equívoco histórico,
estarei integralmente com o ponto de vista de
S. Ex'

Voltoao ilustre debatedor, exatamente com es
tas colocações. São fundamentos que busquei
nas proposituras exatamente por isso, como vi
também que os seus cálculos como os do Sena
dor Raimundo Lira são altos, tenho consciência
disto. Por outro lado, também entendi que V. Ex'
falou rapidamente, en passant, pelo menos no
momento em que estíve com relação aos Tiros
de Guerra, que, realmente, são forças e maneiras
de jogarmos a juventude num período curto do
dia e que não a tiraria da escola, que é a minha
preocupação como educador, não a tiraria da pro
fissão, porque esse jovem já está iniciando uma
carreira profissional fora, na vida civil. Meu ângulo
foi este. Por isso apresentei a proposta com essa
finalidade, e não com a finalidade, absolutamente,
de diminuir a força da brilhante Força Armada
brasileira, que sempre respeitei e sempre a tive
como pacifista. Os homens que adentraram politi
camente e se embrenharam pela ditadura não
estão aqui, isto eu garanto, não são os senhores,
tenho certeza absoluta, e os conheço bem, porque
convivi no Congresso Nacional, durante 8 anos,
como Deputado Federal, e sei quais são os írnpa
triotas que passaram pelas Forças Armadas brasi
leiras, que não são V.Ex"

Inclusive, o Tiro de Guerra seria um aprendi
zado, e a pergunta que lhe dirijo é esta: as Polícias
Militares funcionam também como auxiliares.
Elas não seriam suficientes em caso de, que espe
ro nunca aconteça, em caso de o Brasil precisar
dessa reserva? Porque a formação do moço, aos
18 anos, é como força de reserva, ele passa como
força de reserva.

O SR. ROBERTO PACÍACO BARBOSA-Ini
cíalmente, agradeço ao Senador Iram Saraiva as
palavras, as referências amáveis a meu respeito,
como coestaduano, As suas colocações realmen
te foram várias. É preciso, no trabalho que fOI
apresentado a V.Ex', considerar um conjunto de
aspectos. Somente um ou dois tópicos talvez dis
torçam no sentido global da decisão.

Devo dizer a V. Ex" que foi graças ao serviço
militar obrigatório que eu, como menino pobre
e órfão de pai muito cedo, lá no interior de Goiás,
fui chamado para o Tiro de Guerra em Goiânia,
no seu início como Capital, e lá despertou a minha
vocação militar. Não fui prejudicado nos meus
estudos, paralelamente fazia o meu curso secun
dário na época junto com o Tiro de Guerra. Fiz
o Tiro de Guerra, terminei os meus estudos, des
pertou a minha vocação militar e, no final do ano,
prestei exame e entrei para uma escola prepara
tória como um dos primeiros colocados, modés
tia a parte, e fui assim seguindo a mmha carreira
militar e estou aqui hoje, pelos meus méritos,
sem nenhum favor de ninguém da família, não
tenho familiares militares...

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Só
um parêntese já que o Senhor falou no Tiro de
Guerra. Realmente conheço pouco.

Não estendendo muito, e não querendo alon
gar·me na sua exposição, pergunto como funcio
na o Tiro de Guerra, para ter uma noção se real
mente compensa ou não, e para me convencer.

O SR. ROBERTO PACÍACOBARBOSA-Com
os tiros de guerra são especificamente da força
terrestre, pedirei ao General Osvaldo Pereira Go
mes que, no final, dê um posicionamento geral
de como realmente funciona o Tiro de Guerra.

Demonstrando, mais uma vez,o benefício que
o serviço militar obrigatório me trouxe, estou aqui
hoje como General-de-Brigada, com muita honra
e orgulho, do Exécito brasileiro, pelos meus esfor
ços, sem conhecimento algum, político ou militar,
graças a esse início da minha carreira militar.

Vou começar por último. Uma Força Armada
bem paga é o que todos os Exércitos do Mundo
gostariam de ter, seria o ideal, é um sonho ter-se
uma Força Armada não só bem paga como bem
equipada, com equipamentos modernos, em
condições realmente de tomá-Ia apta a uma defe
sa adequada à estatura político-estratégica da na
ção em que ela existe. A nossa Força Armada
é exatamente o reflexo da situação pobre do País.
Esta é uma condição importante. Não podemos,
como disse o nobre Senador Raimundo Lira, ter
uma Força Armada muito bem paga, porque o
problema não é somente do vencimento. O profis
sionalismo, Sr. Senador se realmente praticado,
exigiria exercícios permanentes de adestramento
dessa tropa, e talvez V.Ex" não saibam das dificul
dades que temos pelo Brasil afora para realizar
um exercício de guerra, pelas dificuldades de
combustível, de campos de tiro, de gastos de mu
nição. Tudo isto seria somado a esse pagamento
de pessoal, e não é somente o vencimento de
pessoal, temos também os gastos importantes
para adestrar a tropa: de munição, de combustivel
etc. Realmente, no momento, botando os pés no
chão, como brasileiro, vendo a situação do País,
não temos condições, quisera o Exército ser uma
Força toda ela muito bem paga. Pagamos o que



74 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

podemos, e somente o que a legislação militar
prevê na nossa Leide Remuneração dos Militares.

Temos que considerar uma experiência secu
lar, a tradição do serviço militar obrigatório no
País, que os nossos antepassados muito nobre
mente, patrioticamente, executaram o serviço mi
litare graças a ele o Brasilaté hoje cumpriu todas
as suas missões, os seus compromissos de segu
rança coletiva ou os compromissos internos de
defesa da Pátria. É preciso que estudemos com
profundidade a história das Forças Armadas bra
sileiras,para reconhecer o valordessa experiência,
dessa tradição que temos secular no País.

Quanto ao tópico escrito na capa, acho que
vou mandar mudar, vou falar com meu Secretá
rio-Executivo. Realmente V. Ex"tem razão, porque
achamos que o serviço militar é um dever geral,
de todo cidadão, para com a Pátria.Poucos países
no mundo não adotam esse princípio.A maioria
dos países colocam esse princípio fundamental.

Há também no País o que chamamos o direito
infungível, em que o Estado exige do cidadão,
para sua sobrevivência, o pagamento de impos
tos. Então, todo cidadão é obrigado a pagar os
seus impostos, para que o Estado possa sobre
viver. O serviço militartambém pode ser conside
rado infungível, necessário à sobrevivência do
País, à sua defesa.

Se adotarmos o serviço militar voluntário, já
dissemos aqui, estaremos adotando-se disse mui
to bem o Sr. Constituinte - um serviço profis
sional, e com esse profissionalismo perderíamos
aquelas características tão salutares para o serviço
militar, que é o princípio da universalidade, que
é democrático. Em princípio permite que tenha
mos nas Forças Armadas, como aqui no Con
gresso Nacional, representantes de todos os seg
mentos da sociedade brasileira. Isto é fundamen
taI para uma força armada que tem uma vocação
democrática.

O SR. CONSTITUINTE lRAM SARAIVA - Per
mimta-me um parêntese. V. S' entende que o
caráter voluntário impede que alguém chegue até
as Forças Armadas - Marinha, Exército e Aero
náutica?

oSR.ROBERTOPAcíACO BARBOSA- Não.
Entendo, pelo que V.Ex' disse dos 9% realmente
o que existe hoje de obrigatório, na acepção da
palavra, é o alistamento de todos esses jovens,
dos 1 milhão e 300 mil jovens que são obrigados
a se alistar anualmente. Já a seleção cai para
a metade, porque, pela legislação, a metade é
dispensada naqueles municípios de interesse de
agropecuária, de interesses sociais, que os pró
prios ministros militares dispensam de prestar o
serviço militar. Depois, mais da metade cai, em
linhas gerais, são incapazes por problemas de
saúde, por problemas sociais - e aí entra o arri
mo. A legislação militar é muito liberal,muito pa
ternalista. Então, ela libera não só os arrimos,
como até pessoas com problemas sociais, pois
o Exército adotou esta palavra para enquadrar
muitos casos que a própria legislação não prevê,
mas não prejudica o jovem, para que ele possa
realmente dar assistência à sua família não pres
tando o serviço militar.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Ge
neeral, permita-me, foi exatamente desse dado
estatístico - pois não o tinha em mãos - que

considerei formidávelo índice de 9%, e já entendi
como voluntário, tranqüilamente, porque quando
V. S' coloca o fato da inscrição, não significaincor
poração.

O SR. ROBERTO PACÍFICO BARBOSA 
Realmente, para a Marinha e para a Aeronáutica,
que absorvem um contingente muito reduzido,
praticamente 10% para a Aeronáutica e 3 a 4%
para a Marinha, elas podem exigir, pelas suas ca
racterísticas, e elas têm elementos voluntáriosque
se apresentam e atendem. O Exército realmente
é um problema mais sério, ele arca com 87 a
90% desse excedente, desse total de jovens e
ele permite, em várias oportunidades, os médicos,
por exemplo, que se complete primeiro com os
voluntários. Não completou este ano e tenho da
dos estatísticos. As necessidades só do Exército
foram de quase 600 médicos e no País inteiro
apresentaram-se cento e poucos vonluntáríos.
Como ficaria se tivéssemos serviço voluntário?
Teríamos que contratar esses médicos num pa
drão elevadíssimo.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Co
mo é um curso caro, e que normalmente propug
namos pela sua gratuidade para dar condições,
exatamente seria quase como um contrato, entre
o estudante e a Nação, de prestar serviço à Pátria.
Aí, sim, seria justo, muito justo porque ele iria
como profissional,já estaria pagando o seu curso
também. É justo e defendo.

O SR. ROBERTOPAcfACO BARBOSA - Ou
tras desvantagens que vemos, por exemplo: além
desta perda da representatividade e é salutar essa
integração com a sociedade-, os benefícios que
o Exército- em ser um beneficiado com o servi
ço militarobrigatório - propicia aos jovens, cada
vez mais de reduzir esse nível, porque, com o
voluntariado, iríamos perdendo, talvez,o número
de elementos, cairia o padrão de escolaridade.
Conseqüentemente, V. Ex"não tenha dúvida,num
ambiente como Rio e São Paulo, possivelmente
não teríamos número suficiente para atender às
necessidades das Forças, que são pequenas. Te
ríamos, então, que deslocar homens de outras
áreas, uma despesa a mais, para atender ao servi
ço militar,talvez com um baixo nível de escolari
dade, o que não atenderia àquilo que procuramos,
ou seja, modernizar, atualizar, as nossas Forças
Armadas com equipamentos que exigem nível
de escolaridade mais elevado. Teríamos dificul
dades. Com esse problema também cairia o pa
drão de escolaridade e, consequentemente, a efi
ciência da tropa. Esse profissionalismo seria meio
relativo, porque cairia também.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - A
escolaridade já está bem baixa, pelo índice, por
que o aproveitamento é feitopor região, e, muitas
vezes, o Estado-Maior decide qual região pode
ter dispensa por excesso de contingência, ou "n"
razões. Então, isso já existe na prática.

O SR.ROBERTOPAcíACO BARBOSA- Para
dar um exemplo a V. Ex", as nossas unidades
possuem um núcleo chamado elemento eventual.
É aquele em que chegam os conscritos, que
preenchem o número de classe.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, desde o início das nossas reuniões que
temos sido bastante democráticos, apesar de o

Regimento ser bastante rígido. Veja V. Ex', são
14 horas. Ao Relator cabe o direito de falar
antes ou depois. Eu adotei o sistema de sempre
falardepois, porque, normalmente as minhas per
guntas seriam esgotadas pelos própios compa
nheiros.

Peço a V.Ex" que apele aos companheiros para
que realmente cada um tenha um tempo e per
mita ao outro falar.Desejámos realmente que ca
da um falasse uma hora ou duas, que seria alta
mente elucidativo, ilustrativo, sob todos os senti
dos, mas, infelizmente, Sr. Presidente, temos o
problemas de limitação material, e vejo que os
debates estão se alongando, sem nenhum inte
resse de restringer a opinião de quem quer que
seja.

O SR.PRESlDENTE (José Tavares) - Concor
do com V.Ex".Tenho procurado também, dentro
do possível, fazer este apelo aos companheiros.

Rogo ao Constituinte Iram Saraiva conclua a
sua intervenção para que possamos dar a palavra
aos outros quatro constituintes inscritos não per
dendo de vista que temos hoje o último dia de
prazo para a entrega de propostas individuais
e sou um dos que têm propostas a entregar e
teremos, às 17 horas, o depoimento de duas auto
ridades; o Delegado Romeu Tuma e o Presidente
da Associação dos Delegados de Policia Federal.
E a nossa última audiência pública. Já fizemos,
com a de hoje, sete audiências, sendo que quatro
delas com vários depoimentos.

Com todo o apreço que tenho pelo bravo cons
tituinte de Goiás, peço a sua compreensão para
que possamos passar adiante com o próximo ins
crito, porque daqui para a frente, tenho a impres
são, a coisa começa a ser repetitiva.

Tenho algumas perguntas a fazer, sempre as
anoto e acabo não as fazendo, porque, no curso,
são respondidas, e não tenho que lamentar, pelo
contrário, fico até satisfeito, porque as minhas
dúvidas foram esclarecidas sem que as tivesse
colocado. Este é o preço.

O preço que o Presidente de uma Subcomissão
tem que pagar. (Risos)

Gostaria que consluísse sua interferência, pois
V.Ex' está com a palavra há mais de meia hora.

O SR. CONSTITUINTE lRAM SARAIVA - la
mento apenas que eu tenha que cortar a palavra
do general Pacífico Barbosa, porque quem está
falando é S. S' e não eu.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Mas
respondendo ao questionamento de V.Ex' (Risos)

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - En
tão, retiro o questionamento. Agradeço a V. Ex'
sua boa vontade. O Relator invocou o corte e
a Presidência aceitou, embora democraticamen
te. Devo dar-me por satisfeito, apesar de que de
pois poderei convencer particularmente com V.
S'

Entendo - data venia - que obrou mal o
Relator, porque V.Ex' está sendo elucidativo.

O SR. PRES[DENTE (José Tavares) - Não
estou cortando o direito de V. Ex' continuar a
falar, V. Ex' poderá retomar a palavra depois que
esgotarmos a relação dos inscritos.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Não
estou cortando a palavra de General PacíficoBar-
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bosa. S. S' até me ilustra. O Relator é que está
cortando. (Risos)

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - O nobre
Relator não é costumeiro em adotar esse tipo
de posicionamento...

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - É
que S. Ex' faltou a umas quatro reuniões e senti
mos a sua ausência. (Risos)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Lira,

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA - Sr.
Presidente, vou ser o mais rápido possível, porque
já mandei a minha Secretária iniciar um reunião
que vou presidir, agora, às 14 horas, com um
grupo de empresários paulistas, que já chegaram
na Sala da Comissão de Economia.

Devo dizer ao meu Companheiro de Senado,
o nobre Constituinte Iram Saraiva, que conheço
as posições, o patriotismo e as posições politicas
firmes de S. Ex' Apenas falei que essa politica
de enfraquecer e de afastar as Forças Armadas
é um projeto político nacional de grupos nacio
nais. Não atribuí a S. Ex', já que o conheço de
perto. Somos amigos e S. Ex' sabe da admiração
e do respeito que lhe tenho.

Estranha-me muito no Brasil, principalmente
num ano de Constituinte. temos, normalmente,
três valores que formam a nossa nacionalidade
o patriotismo, o civismo e o nacionalismo. No
entanto, nenhum grupo político-ideológico está
dando a menor importância ao dois aspectos que
considero importants da nossa nacionalidade,
que são o patriotismo e o civismo. Apenas há
a exacerbação, por alguns grupos, do naciona
lismo, como forma de criar conflitos internos, por
que o nacionalismo, para ser puro, para ser bom
para o País, tem que viracompanhado do civismo
e do patriotismo. Na revista "Veja" desta semana
está estampada, tem uma notícia, que é até inter
nacional: "Anunciado o alistamento voluntário do
alemão ocidental Bóris becker, 19 anos, segundo
tenista do mundo e atual campeão de Wimblen
don, no serviço militar de seu país, dia primeiro,
em Hamburgo, na Alemanha Ocidental". Este é
um anúncio que está orgulhando esse tenista,
uma figura internacional. Isso quer dizer que os
países desenvolvidos, os países civilizados, os paí
ses culturamente estáveis valorizam, como patri
mônio nacional, as suas Forças Armadas. Asfamí
lias ricas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da
França, sentem-se orgulhosas em educar os seus
fílhos nas escolas militares, e, neste sentido, na
hora em que o nosso País adote um compor
tamento de nacionalismo, de patriotismo e de
civismo, sem dúvida nenhuma as forças Armadas
estarão inseridas dentro desses valores. Sob dessa
óptica que devemos ver a questão.

Neste sentido, dentro do meu ponto de vista,
sou absolutamente contra a criação do Ministério
da Defesa, porque também ele tem outro objetivo
político, o da centralização.

Todos nós, hoje, estamos condenando, seja no
aspecto político, seja no aspecto econômico, os
desacertos e o que custou ao País a centralização
que não interessa à maioria do povo brasileiro.

Com relação a este aspecto, concordo inteira
mente com o Contra-Almirante Sérgio Tasso Vas
ques de Aquino na sua brilhante exposição, que,
se fôssemos adotar essa idéia do Ministério da

Defesa, também teriamos que criar apenas para
citar um exemplo - o Ministério da Promoção

Socral, agregando os Ministérios da Saúde, da
Previdência Social e do Desenvolvimento Urbano,
afora o Mmistério da Economia, que agregaria
todos os correlatos.

Devemos analisar nesta subcormssão o que in
teressa às Forças Armadas do ponto de vista da
nacionalidade brasileira, o seu papel com relação
ao País, o que interessa ao nosso País, não a
objetivos de grupos ou aos nossos objetivos pes
soais ou objetivos dos nossos partidos.

Trago aqui as minhas idéias, logicamente pes
soais, e faço um apelo a todos os companheiros
Constituintes, que devemos analisar o problema
das Forças Armadas sem preconceito. Não inte
ressa o que aconteceu nos últinos 21 anos, não
interessa se houve ou não intervenção militar.Inte
ressa preservarmos a história das ForçasArmadas
brasileiras naquilo que elas têm de melhor, tanto
no seu aspecto histórico, quanto dos valores hu
manos. Precisamos restaurar o equipamento das
nossas Forças Armadas. É uma humilhação ver
mos oficiais treinados, com cursos de especia
lização, e termos aviões superados em termos
de gerações. Não temos aviões para a defesa do
nosso espaço aéreo. O Peru, um país pequeno,
tem. Não temos navios modernos. Os equipa
mentos do nosso Exército estão inteiramente su
perados...Aceito a tese americana das Forças Ar
madas bem tremadas, modernas com o pessoal
bem pago, a nívelmilitar logicamente, que fiquem
nas suas atribuições estritamente constitucionais
e profissionais, saindo totalmente da participação
da vida política nacional. .

O SR. CONSTITUINTE JOSE GENOlNO 
Só para registrar, brevemente. Defendo que a
Constituição seja clara na criação do que chamo
de Ministérios permanentes, e a possibilidade de
o Presidente criar o Ministério Extraordinário.

Quando me refiro ao Ministérioda Defesa, tam
bém proponho, não a esta Subcomissão, porque
não é tarefa dela, a criação de um Ministério da
Economia, ou de Ministério de outra área impor
tante.

Então existiria a figura dos ministérios perma
nentes, para não se ficar criando e mudando a
qualquer hora, ao sabor do Poder Executivo, na
pessoa do Presidente, e os ministérios extraordi
nários, que teriam outra importância.

Assim, só para deixar claro, porque a proposta
não é só tratar do Ministérioda Defesa especifica
mente, seria um conjunto de ministérios por áreas
de importância econômica, política e administra
tiva.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA 
Muito obrigado, companheiro Constituinte José
Genoino

Encerrando as minhas palavras, não vou exigir
mais menhum posicionamento ou esclarecimen
to dos Debatedores, porque, para mim eles foram
claros; os outros companheiros constituintes que
fízerarn perguntas e expuseram seus pontos de
vista, também a mim me satísflzerarn plenamente.
Apenas farei um comentário, em relação à propa
ganda do Estado-Maior das Forças Armadas,
quando usa esta frase de efeito: "Serviço Militar
- antes que um direito, é um dever." Exatamente
porque, no momento em que foibolada esta frase,
logicamente o Estado-Maior esperava que no Bra
sil existisse um clima de patriotismo, de civismo,

de nacionalismo e que esse dever, que é uma
obrigatoriedade, realmente fosse uma satisfação
do jovem brasileiro de servir às Forças Armadas,
servir ao seu País. Foi neste sentido, naturalmente,
que entendi o uso desta frase.

Peço desculpas aos companheiros constituin
tes, porque vou ter que me retirar para presidir
uma reunião, e parabenizo os Oficiais-Generais
das três Forças que estiveram aqui e fizeram es
clarecimentos muito bons, mostraram, realmente,
o seu preparo intelectual foi para mim, particula
mente - e acredito que para a maioria dos consti
tuintes, sem dúvida nenhuma -, oportunidade
gratificante para melhorar e aperfeiçoar mossos
conhecimentos.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - Per
mite V.Ex' um aparte rápido?

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA 
Pois não, nobre Senador.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - Em
razão da frase. Nela me louvei, não a critiquei.
Aliás,quando apresentar o projeto, vou defendê-lo
verbalmente com unhas e dentes no Plenário, pa
ra que o serviço seja voluntário, porque entendi
assim. A frase, para mim, é perfeita. Estávamos
ouvindo as brilhantes exposiçôes dos Generais
que, a cada passo, entendiam também que já
existe, não juridicamente nem colocado na carta
constitucional, o caráter voluntário, em razão do
enorme número de dispensas.

O SR. CONTITUINTE RAIMUNDO L1RA- Mui
to obrigado, nobre constituinte.

Vou encerrar minhas palavras, embora tivesse
ainda outros comentários. No entanto, em função
do tempo, agradeço a todos os Srs. Generais e,
especialmente, ao nosso Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Eu é
que agradeço, Constituinte Raimundo qra.

Concedo a palavra ao Constituinte Ezio Fer
reira,

O SR. CONSTITUINTE ÉZIO FERREIRA - Sr.
Presidente, Srs. Debatedores, apenas para prestar
um depoimento, depois farei uma pergunta.

Sou favorável ao serviço militar obrigatório.
Criado em berço de ouro, relutei muito para fazer
o serviço militar. Fiz o possível e o impossível
para não servir, mas, obrigatoriamente, tive que
servir e lá fui muito bem tratado, fiz o curso de
cabo com três meses que estava na incorporação,
tive dias maravilhosos, aprendi a amar mais à
Pátria, com os ensinamentos dos meus superio
res, obtidos ali,porque na vida civil, ficamos distor
cidos daquela obrigatoriedade do que é piítri"
do que é Bandeira, do que é uma série de Sim
bolos.

Hoje, sinto-me orgulhoso de ter servido ,,::
Exército brasileiro. Aprendi muitas coisas ali, ~--.

hoje me são caras na minha vida ::,rnfi",,;n",,)
na minha vida empresarial e na minha vida politi
ca. Por isso, sou favorável ao serviço militar
gostaria que todos os jovens pudessem ~~ L. '--

passar pelo serviço militar,seassim fosse::,ossívp)
porque tenho certeza de que o rumo desta N;;ç":=
seria outro.

Agora vem a pergunta: fala-se muito na criação
do Ministérioda Defesa. Ora, pelo que se obsl~ri.'J

nas entrelinhas, é para que urn ciV!! torne
lugar de Ministro ou supermínístro. Mão vejo =
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das as tendências da Subcomissão nestes assun
tos. Para que não pareça que o Relator não está
dedicando absoluta e integral dedicação ao traba
lho pertinente da Subcomissão, porque ainda sou
obrigado a receber, e recebo com muito prazer,
todos os grupos interessados no trabalho da Sub
comissão, diariamente recebo 20 a 30 pessoas
de entidades, ou de pessoas isoladas, que vêm
trazer a sua contribuição ao trabalho desta Subco
missão, e procuram o Relator para o debate. Os
meus debates, portanto, têm sido continuados
quando terminam os trabalhos da Subcomissão.
Hoje, por exemplo, eu tinha uma reunião às 9
horas, outra às 15 horas e 30 minutos, tenho
outra às 17 horas, uma às 17 horas e 30 minutos,
e outra às 18 horas e 30 minutos, todas sobre
o assunto da Subcomissão. Com isto procuro,
em respeito aos Companheiros, justificar a ausên
cia a essas duas reuniões, cujas notas taquigrá
ficas já estão em meu poder, e, tenho certeza,
essas ausências não se refletirão na qualidade
do relatório.

Sobre o serviço militar,farei uma pergunta, que
talvezseja até de legislação ordinária. Tenho sido
procurado por esses grupos interessados, por al
guns grupos que, por questões religiosas, éticas
etc, põem em dúvida a obrigação de prestar o
serviço militar. Fui procurado por um grupo, que
já marcou hora comigo hoje, que vou tentar espre
mer nesta agenda, são os menoritas do Rio Gran
de do Sul, brasileiros de origem alemã, que tem
como base da sua religião a proibição de matar,
sob qualquer circunstância, e se recusam a pres
tar o serviço militar.

Temos visto de vez em quando, na História
do País, e recentemente, "n" decretos do Presi
dente da República cassando a cidadania desses
brasileiros, que perdem os direitos políticos por
uma questão de convicções religiosas, que não
querem ou não podem prestar o serviço militar.
Como temos os sabatistas, que me parece que
o Exército, a Marinha e a Aeronáutica já têm uma
forma de aliviaro trabalho nos sábados. Imagino
um sabatista, por exemplo, comandante de má
quinas de um submarino, quando dá sexta-feira,
12 horas e 1 minuto, ele abandona a máquina
e outro suboficial dele, por azar, está doente, com
uma infecção intestinal, como é que se vai fazer?
Temos que compor essas situações específicas,
porque são situações de fato.

Gostaria de pedir o concurso dos companhei
ros da Comissão, dos Srs. Oficiais-Generais, dos
Assessorres que nos prestigiam sempre com suas
presenças, para que encontrãssemos uma forma
de evitar que essas convicções relIgiosas levem,
inexoravelmente, à perda da cidadania. Por exem
plo, se eles prestassem serviço militar em ativida
des auxiliares: enfermeiros, mecânicos. Em qual
quer atividade, em qualquer circunstância, até
num frost, senão quiser matar o inimigo, que
ele morre, até que o problema é dele, mas que
ele esteja ali na retaguarda. É excessivamente
drástico cassar-se a cidadania de uma pessoa
pelo fato de suas convicções religiosas. Nós todos,
como homens inteligentes, e nesta hora tentando
melhorar o ordenamento jurídico, temos que ter
essa abertura democrática para esse contigente
de brasileiros - e devemos respeitar todas.as
tendências-, a democracia é exatamente de sen
so, não de consenso. Temos que conviver com
todas as opiniões, e o problema nosso não é de

alijar o Exército de aumentar o papel do Exército.
O EMFA,o SNl, o Gabinete Militar podem perder
o status de Ministro.Também, neste caso, o Mi
nistro-Chefe da Casa Civil seria Secretário-Chefe
da Casa Civil. Este problema de semântica não
nos levará à estabilidade. Evitará, naturalmente,
brechas de interpretação, e para essas brechas
estamos absolutamente atentos. A estabilidade e
o leito natural das coisas vêm com a maturidade
das nossas instituições políticas. Este é o único
caminho que nos dará completa estabilidade.

Seria uma preocupação, meu caro companhei
ro Iram Saraiva, e pessoalmente, V. Ex" sabe da
nossa estima, fiquei muito preocupado com a
abertura de que o estimado e querido Senador
fez, dizendo: por isso não, porque, no caso da
beligerância, podemos mudar a Constituição. Não
podemos abrir este caso, se não vão dizer... (Pau
sa.)

A respeito do problema do alistamento militar,
o nobre Constituinte lram Saraiva disse que para
se preencher a lacuna, ou a dúvida da não-von
tade, que poderíamos, num estado de beligerân
cia, voltar à obrigatoriedade.

Não devemos começar a criar estado nenhum,
porque amanhã dizem que esse estado é seme
lhante ao de beligerância. Se entendi mal, é bom
V. Ex' esclarecer para a Comissão. Quando eu
terminar, eu terei muito prazer em ouvir V.Ex'

Concordo, integralmente, com o problema do
registro. Foi um ângulo novo que abrimos ao
nosso debate. Não podemos distinguir os milita
res do problema dos partidos políticos. Dentro
desta grande luta, permanente, que certamente
absorverá as nossas gerações e mais outra gera
ção, para dar a este País instituições permanentes,
o papel dos partidos políticos é extremamente
importante para a estabilidade de todo o nosso
ordenamentojurídico e o amadurecimento da Na
ção. A solução de não se ter filiação é absoluta
mente inadequada. Temos de achar esse cami
nho intermediário que, se não me fallha a memó
ria, foi sugerido pelo Deputado José Genoíno,
que, no momento em que o militar entra na licen
ça para disputar eleição, a partir da data da licença
ele tem a obrigação de uma filiação partidária,
ele pode ter um regime um pouco diferente, não
ser um ano, não ser seis meses, e a partir da
licença se compatibilizar isso, mas necessaria
mente, no momento em que ele vai para uma
atividade política, terá de fllíar-se a um partido
politico. Em voltando para a atividade militar, no
caso de uma derrota na eleição, aí é outro proble
ma a estudar, se seria obrigado à desfílíaçâo parti
dária. São duas filigranas, já que estamos estu
dando os aspectos, precisamos verificar.

O problema é evitar a perverção de destinações
específicas de todos os setores da atividade brasi
leira, fortalecer as instituições. Na qualidade de
Relator, não desejo, não quero, não deveria nem
me seria pertinente, estar antecipadojuízo de valo
res. Os debates na Comissão, de todos os compa
nheiros Constituintes, das mais variadas tendên
cias, e dos expositores que aqui nos têm brindado
com as suas presenças, nos levarão certamente
a produzir o relatório, que será a minha opinião,

. ,relatório esse que será também votado e emen
dado 113 Comissão. Portanto, seria escusado, one
roso, impertinente estar emitindo opiniões sobre
tópicos específicos

Agradeço, Sr. Presidente. Se o Senador !ram
Saraiva desejar falar, para esclarecer melhor a
posição...

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Não
se trata de esclarecer melhor. É a forma como
coloquei. A própria Constituição prevê.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - E, no caso,
já preveria.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Não
se trata de mudar a Constituição.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Agradeço
aV.Ex'

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto se os nossos convidados gostariam de usar
a palavra para as colocações finais.

Tem a palavra o General-de-Brigada Roberto
Pacífico Barbosa.

O SR. ROBERTO PACÍFICO BARBOSA - Sr.
Presidente, na qualidade de militar mais antigo
presente, expresso nossos agradecimentos a V.
Ex"e ao Sr. Relator Ricardo Fiuza, aos Srs. Consti
tuintes, ao prezado Senador Iram Saraiva, ao De
putado José Genoino, e ao Deputado Ezio Fer
reira, pela atenção e paciência que tiveram de
nos ouvir e pela excelente oportunidade que nos
deram, a grande honra e não menos satisfação
de estarmos aqui representando o pensamento
consensual dos Ministérios Militares, do Estado
Maior das Forças Armadas, sobre o assunto de
vital importância para nós, militares. Aqui expuse
mos estes assuntos com o coração e o peito aber
tos, com toda franqueza e toda sinceridade, com
uma profunda e tremenda convicção de que dis
semos aqui, tudo isto baseado na vivência profis
sional que temos ao longo de mais de 40 anos
de vida militar. Essas convicções nos levaram a
acreditar que os nossos pontos de vista possam
realmente ser considerados, quais sejam, o voto
para o cabo e o soldado, menos o conscrito, o
serviço militar obrigatório e universal, da não cria
ção do Ministério da Defesa.

Confiamos nos Srs. Constituintes que, realmen
te, isto possa coroar o trabalho de suma impor
tância na vida de nossas instituições militares.

Colocamo-nos à disposição dos Srs. Consti
tuintes no Estado-Maior das Forças Armadas, in
clusive cada um dos Oficiais-Generais, nos seus
Ministériosmilitares, para o que V.Ex'" precisarem
de nós, durante todos os trabalhos, independente
do prazo fatal que o Constituinte Ricardo Fiuza
referiu. Muito Obrigado a V. Ex"s e até a uma
próxima vez.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -A Presi
dência agradece aos Senhores a atenção ao nos
so convite, a presença nesta Subcomissão.

Rafirmo o que tenho dito ao final de todas as
nossas reuniões de trabalho, da grande impor
tância do diálogo entre a Subcomissão e as enti
dades ou autoridades representativas dessas enti
dades. A nossa responsabilidade é muito grande.
É uma responsabilidade patriótica, é uma respon
sabilidade com o futuro do Pais, é uma responsa
bilidade com o dia-a-dia da Nação. Tenho certeza
de que, imbuídos dessa responsabilidade, dessa
convicção, é que esses depoimentos, essas expe
riências reais, concretas, vividaspelos palestrantes
aqui presentes e pelos que aqui já depuseram,
e que contribuirão muito para a formação de um
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juízoque possa ser traduzido numa proposta que,
dentro de poucos dias, a Subcomissão terá que
encaminhar à Comissão Temática.

Portanto, como Presidente da Subcomissão,
reafirmo o agradecimento à atenção com que
os Senhores se dispuseram perante esta Subco
missão. Ouvir aqueles que têm passado de luta,
de dedicação, de trabalho, de amor à determinada
causa, à determinada entidade, é sempre apren
der. É muito rico o depoimento de alguém que
viveu uma vida toda dentro de uma instituição,
passando por governos. É uma experiência muito
rica, principalmente para nós, os mais jovens, que
estamos aqui, como disse, com uma grande res
ponsabilidade. V. Ex's devem imaginar o que sig
nificam essas horas de aprendizado.

Alguém já falou aqui - creio que o Contra-Al
mirante Sérgio Tasso - da satisfação desse apren
dizado mútuo. Saibam V.S"s que somos nós que
estamos aprendendo mais. Por isso mesmo, esta
Subcomissão agradece aos Senhores a presença.
Como disse no Inicio,muito nos gratificou o aten
dimento ao nosso convite por parte do Ministro
Chefe do Estado Maior-das-Forças Armadas, a
quem gostaríamos os Senhores levassem os nos
sos agradecimentos. V. S"s. saiam daqui com a
certeza de que, se não fizermos o ideal, pelo me
nos, vamos fazer o possível, dentro de uma reali
dade que estamos vivendo. E que este possível
possa traduzir os anseios da nossa sociedade.
Nem sempre conquistamos o ideal, nem por isso
deixamos de conquistar o possível.

Agradeço a todos. Não vou encerrar esta reu
nião, porque teremos outra a partir das 17 horas.
Vouapenas suspendê-Ia por alguns minutos, para
nos despedirmos das ilustre Autoridades visitan
tes e também para que os nobres Colegas tenham
alguns minutos de descança. Retomaremos os
nossos trabalhos com o depoimento das Autori
dades da Polícia Federal, destacando-se, dentre
elas, a presença do Delegado Romeu Tuma.

Lembra-me o Sr. Relator de que estamos atra
sados para uma reunião com o Presidente da
nossa Comissão Temática, Constituinte Jarbas
Passarinho.

Suspendo os trabalhos, temporariamente, rea
firmando os nossos agradecimentos e a satisfa
ção em tê-los aqui conosco. (Palmas)

Está suspensa a reunião.

(Suspensa às 15 horas e 20 minutos, a
reuníão é reaberta às 17 horas e40mínutos)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Meus
caros Companheiros, Autoridades presentes, rei
niciando os trabalhos da nossa Subcorrussão, in
terrompidos por 1 hora e 30 minutos, para que
todos nós, Constituintes, pudéssemos cumprir
com o nosso dever de encaminhar propostas à
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, esta
mos aqui, para cumprir mais uma decisão do
Plenário, a colheita do depoimento, das impres
sões, da experiência do Dr. Romeu Tuma, Dele
gado de Políciade carreira da Polícia Civil de São
Paulo, se não me falha a memória, ex-Superi
tendente do DPF nesse Estado e atual Diretor
Geral da Policia Federal, indiscutivelmente, uma
das grandes autoridades policiais civis do País.
Convidado por esta Comissão aqui comparece
de forma espontânea, juntamente com o Dr.Alfre
do Perpétuo, Presidente da Associação dos Dele
gados de Polícia Federal, e o Dr. Vicente Chelotti,

Presidente da Associação Nacional dos Servido
res do Departamento de Polícia Federal.

Diziaeu ao Dr.Romeu Tuma, ontem, pelo tele
fone, que o objetivo da Subcomissão em tê-lo
aqui, em nosso meio, era, dentre outras coisas,
que ele, com sua experiência, com a autoridade
do cargo que ocupa, prestasse algumas informa
ções a nossa Subcomissão, que tem uma tarefa
extremamente relevante, a elaboração de uma
proposta à Constituição, proposta esta que possa
traduziro desejo, o pensamento da PolíciaFederal
como entidade pertencente ao Governo brasileiro,
e, que, ao representar o pensamento de toda a
Polícia Federal brasileira, possa também repre
sentar o desejo da sociedade brasileira naquilo
que compete à Polícia Federal.

Estamos chegando à ultima audiência pública
com base no nosso Regimento. Ouvimos, na pri
meira, os representantes da ESG, passamos pela
OAB, ouvimos Representantes da UNICAMP, da
área de estudos estratégicos, ouvimos a Associa
ção dos Delegados de Políciado Brasil,as Polícias
Militares de seis Estados, inclusive do DistritoFe
deral, o Conselho de Segurança Nacional, e per
sonalidades, como o General Euler Bentes Mon
teiro e o General Antonio Carlos de Andrade Ser
pa. Hoje ouvimos vários Representantes, Oficiais
Generais do EMFA.

Evidentemente, cada personalidade, cada enti
dade ermtíndo a sua opinião a respeito de assunto
previamente oferecido por esta Subcomissão.

Não poderíamos, de maneira alguma, antes de
encerrarmos esta parte importante de audiências
públicas da nossa Subcomissão, deixar de colher
a impressão, a experiência do Dr. Romeu Tuma,
e também dos representantes destas duas Entida
des, dos Delegados de PolíciaFederal e dos Servi
dores da PolíciaFederal, para que, com isso, esta
Subcomissão possa, através de um trabalho, que
será feito pelo Relator Constituinte Ricardo Fiuza,
emitirsua opinião em forma de proposta concreta
à Comissão Temática e, conseqüentemente, à
Comissão de Sistematização.

Portanto, agradeço ao Dr. Romeu Tuma pela
presença, bem como aos Presidentes das duas
Entidades.

S. S" terá o tempo que julgar necessário para
fazeras colocações que entender cabíveis,dentro,
evidentemente, da temática que cabe a esta sub
comissão. Em seguida, abriremos o debate, para
que os constituintes, aqui presentes, possam es
clarecer algumas dúvidas e algumas inquietações
que porventura possam existir, já que nós, além
deste trabalho das audiências públicas, teremos,
também, Çl responsabilidade de analisar as pro
postas individuais que chegaram, e ainda estão
chegando, em grande quantidade, a esta subco
missão.

Passo a palavra ao Delegado Romeu Tuma,
para sua explanação.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO PEROSA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Antonio Pe
rosa, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO PEROSA
Para registrar a inquietação que toma conta desta
Assembléia Nacional Constituinte, devido ao fato,
dos mais lamentáveis, ocorrido hoje, em Belo Ho-

rizonte, onde se encontra detido o Constituinte
Paulo Delgado.

Na subcomissão que define a Segurança do
Estado, é importante que a soberania da Assem
bléia Nacional Constituinte não se veja ferida por
métodos arbitrários adotados pela Secretaria de
Segurança de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Esta
Presidência registra o comunicado e lamenta pro
fundamente que tal fato esteja acontecendo, exa
tamente no momento em que a Assembléia Na
cional Constituinte está, de forma mais demo
crática possível, discutindo a segurança da sua
socíedáde, exatamente no dia em que estamos
aqui 6uvindo o Representante do Estado-Maior
das Forças Armadas, Oficiais-Generais ouvimos
hoje vários, e o Diretor-Geral do Departamento
de Polícia Federal.

Fica o registro e, evidentemente, o nosso mais
veemente repúdio por esse ato que desconhecia

Concedo a palavra ao Dr. Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, Depu

tadoJpsé Tavares, e demais membros desta sub
comissão:

V. Ex" agradeceu-me por minha presença, po
rém acredito que já me sentia frustrado ao ver
se aproximar o final das audiências das subco
missões para a Constituinte e não ter recebido
nenhum convite. Acredite V. Ex", e demais mern
bros, que é com muita honra e, acredito, se isto
vaiestabelecer na minha vidaprofissionalum cur
rlculum das minhas atividades, a minha presen
ça, hoje, dentro da participação da elaboração
da futura Constituição, talvez seja um símbolo
que na minha aposentadoria poderei sempre tra
zer na memória.

A Polícia Federal, como órgão praticamente
instituído em 1964, teve a sua vida administrativa
sendo modificada através dos tempos. A última
Constituição de 1967 registrou um Capítulo, o
segundo da Competência e das Atividadesda Polí
cia Federal, dentro da Constituição, o (art. 8°,VIII),
é a situação atual da Polícia Federal.

Algumas reuniões têm sido feitas através de
associações de classe dos delegados e represen
tantes dos funcionários da Policia Federal, bem
como da Censura, no sentido de elaborar algumas
propostas que objetivema permanência da Polícia
Federal na futura Constituição.

Ontem, quando conversava com V.Ex", Sr. Pre
sidente, fui informado de que deveria ser feita
uma exposição um pouco rápida, para que se
desse oportunidade aos debates e perguntas dos
demais constituintes, para que pudéssemos cla
rear algumas dúvidas que pudessem existira res
peito do comportamento da Polícia Federal, den
tro da sua atividade imposta pela Constituição.

APolíciaFederal vem-se aprimorando no traba
lho que lhe é imposto por obrigação legal - o
tráfico internacional de entorpecentes - o que
tem acarretado uma demanda de pessoal e de
dinheiro numa atividade incessante.

Este item da Constituição atual - acredito 
deve permanecer em mãos da Polícia Federal.
Por quê? Porque praticamente toda a substância,
tóxica, principalmente a cocaína e outras, são
oriundas de além-fronteira.Anossa produção, em
tese, na Região Amazônica - a Operação Epadu,
tem um caráter mais social e de atendimento
à população indígena, que usa como tradição reli
giosa. Vezpor outra, a nossa atívídade, com apri-
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moramento do nosso pessoal, tem ido e tentado
erradicar essa produção na área amazônica, com
uma série de dificuldades,inclusive,tenho a digni
dade de informar, com auxílio fmanceiro do pró
prio governo americano, em razão de altos custos
no combate a esse tipo de atividade.

Dentro desse aspecto, na parte de combate
ao tráfico e uso de drogas, que se poderia com
preender dentro do crime organizado, a Policia
Federal teria a possibilidade de estabelecer convê
nios com as políciasestaduais, no que dizrespeito
ao combate regional ao pequeno tráfico e uso
de entorpecentes, bem como a sua atividadeden
tro da própria escola.

Levanto, aqui, um problema muito sério, en
frentado não só pela Polícia Federal, como por
outras policias o caso de menores, não só na
atividade do tráfico de entorpecentes. Hoje, há
vários alertas, a própria imprensa tem veiculado,
crianças de 9 anos, 10 anos, no uso da droga
e servindo praticamente de pombos-correios na
entrega da droga, pela impunidade.

Há necessidade de se tratar do aspecto do me
nor infratornuma policiaespecializada,dentro de
critérios especiais, porque, infelizmente, o primei
ro contato do menor infrator é com a polícia e
muitas das policias estaduais são despreparadas
para esse tipo de atividade. A nossa Academia,
dentro do projeto que está estabelecido, prepara
cursos especiais a policiais dos estados para o
tratamento com o menor infrator.

Outro aspecto da Polícia Federal é a Polícia
Fazendária, que combate os crimes que têm dila
pidado o nosso erário, não só o contrabando co
mo os crimes do colarinho branco. Infelizmente,
muitos deles, provavelmente por se ter uma legis
lação um pouco arcaica, são indiciados e quase
ninguém vaipara a cadeia. Dentro dessa estrutura,
deve permanecer na Constituição vindoura uma
legislação ordinária que dê respaldo mais forte
à atividade policial, para que não sejamos sur
preendidos muitas vezes, como tem acontecido,
com absolvição ou arquivamento de processos,
pela morosidade da própria ação judiciária.

O controle de estrangeiros, também. A Polícia
Maritima, Aérea e de Fronteiras deve permanecer
na área da PolíciaFederal, porque o controle dos
aeroportos, apesar de ser uma atividadeadminis
trativa, dentro daquelas que são regulares, há a
ação da polícia contra os irregulares e mesmo
a passagem de contrabando e entorpecentes nes
sa área da atividade policial.

Dentro da atual Constituição há uma abran
gência sobre os crimes de interesse em que a
atividade tenha que ser coordenada em todos os
Estados. A futura Constituição deve ter um capí
tulo especial sobre o crime organizado. Sentimos,
em conversas com parlamentares, as afliçõesque
sente na atividade criminosa, muitas vezes sem
condições de as policiasestaduais poderem com
bater o crime organizado, às vezes por compro
metimento ou pelo despreparo dessas polícias.
AJ. vem a necessidade da institucionalização das
polícias civis na futura Constituição, porque sem
isso elas não poderão ter uma estrutura de prepa
ro e exigências de ordem cultural, para que pos
sam dirigir as atividades contra o crime organi
zado e outras atividades de responsabilidade da
PoliciaFederal, que, muitas vezes,temos que con
tar com as secretárias de segurança, através dos
seus órgãos de combate ao crime.

Nos bens e serviços de interesse da União, já
me referi,o problema mais grave é o contrabando
e os crimes da área econômica.

Um dos problemas que nos tem chamado a
atenção, e acreditamos que a estrutura tem que
ser bem delineada, é a parte de ordem social
e de ordem política.

É de suma importância que uma instituição
de segurança esteja legalmente ungida e profis
sionalmente preparada na prevenção, controle e
atuação judiciária nos movimentos sociais que
não se albergam em lei. Nesses universos, há
que se dotar a Polícia Federal de mecanismos
legais e eficientespara o cumprimento e equilíbrio
dos movimentos e ações sociais que desestabi
lizem o interesse do Estado.

Estamos enfrentando uma série de problemas:
as invasões indevidas,proteção indígena, greves,
crimes contra a organização do trabalho e, inclu
sive, atualmente, não sei qual vai ser o compor
tamento dos Constituintes, a própria Leide Segu
rança Nacional, que está em desuso, há muito
tempo que não é aplicada, mas está em vigência
e, em tese, é de competência da Polícia Federal.

Na parte política, é historicamente mutável a
evolução social do País. Propomos que um sábio
texto legal previnae reprima os movimentos extre
mistas que lançam mão da violência e mesmo
do terrorismo, que tem atingido outras partes
do mundo, e que, graças a Deus, não estamos
sentido de perto no Brasil.

Outro problema polêmico, e que sentimos que
tem atraído o interesse dos Constituintes, é o da
censura de espetáculos e diversões públicas, que
tem trazido uma série de debates da própria im
prensa. Convoquei os chefes de censura de todos
os Estados brasileiros para que nestes dias pos
sam debater o comportamento dos censores com
a própria evolução social e politica do País, qual
seria o comportamento mais indicado, se perma
nece na PolíciaFederal essa atividade.Neste senti
do, entregaremos a V. Ex" uma proposta de subs
tituição da censura por uma divisão de classifi
cação de espetáculos e diversões públicas, por
que achamos que, dentro da realidade atual, os
espetáculos, com cobrança de ingresso, como
cinema, teatro, terão que ter uma censura c1assifi
catória, apenas sob o aspecto de idade para apre
sentação do espetáculo. Com vistas ao rádio e
à televisão, já é mais abrangente. Acreditamos
que a censura tem que ser restritiva, dentro de
alguns aspectos tem que ser protegida, frente à
impossibilidade do controle, principalmente de
crianças terem acesso a esses meios de comu
nicação.

O projeto de Constituinte da Comissão desig
nada pelo Senhor Presidente da República refe
re-se, em alguns capítulos, à necessidade de se
colocar como parte integrante da Policia Federal
algumas outras atividades, que achamos que,
além de sobrecarregar a PoliciaFederal,não have
ria realmente uma atividadede interesse da União
nesse trabalho. Deixaríamos a sugestão da per
manência na Polícia Federal da nossa compe
tência atual, mormente no aspecto de combate
ao crime organizado, que tem atingido bastante
as nossas superintendências, mesmo porque al
gumas Secretarias de Segurança têm sentido a
necessidade de intervenção da PolíciaFederal no
combate a essa atividade. Dou como exemplo
não só o tráfico como o próprio furto e roubo

de automóvel, que tem atmgido uma grande ex
tensão da sociedade. Sentimos que, se não hou
veruma institucionalizaçãodas PolíciasCivis, uma
organização imposta aos Estados-Membros da
Federação por uma Constituição Federal, que ela
seja composta da autoridade policialformada em
Direito ou Ciências Sociais, de uma organização
baseada na híerarquia e disciplina, ficando na
competência dos Estados a sua estrutura e com
posição, teremos sempre dificuldadeno trato com
essas polícias,porque sentimos, nas nossas visitas
a vários Estados, que a Polícia Civil ainda não
está bem-estruturada, por faltade uma imposição
de ordem legal,constitucional. Háum despreparo
muito grande. A própria Constituinte, no início,
manifestavasuas aflições com relação a esse pro
blema, a rejeição natural que muitos cidadãos
têm à polícia, talvez um respeito pelo medo, não
pelo sentido de autoridade e de respeito que ela
deve impor. Temos necessidade, provavelmente,
até do uso da Academia Nacional de Polícia,que
tem um currículo estudado, completado com ati
vidades de outras polícias de outros países que
conseguiram um avanço maior do que o nosso
na área de segurança pública;temos necessidade
de preparar algumas polícias dos Estados, para
que tenham uniformidade no comportamento.

Em principio, seriam estas as nossas idéias,
Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Temos,
aqui, conosco, o Presidente da Associação dos
Delegados de Polícia Federal e o Presidente da
Associação dos Servidores da Policia Federal.
Convidoos dois a tomarem assento à mesa, para,
se for o caso, complementar, as palavras do Dr.
Romeu Tuma, se questionados pelos Constituin
tes a respeito de algum assunto.

Com a palavra o Dr.Wilson Perpétuo.

o SR. WILSON PERPÉTUO - Existe uma in
terligação muito grande entre a área de entorpe
centes - a Divisãode Repressão e Entorpecen
tes, e a área de fazendária - Divisão de Polícia
Fazendária e a Divisãode PolíciaMarítima, Aérea
e de Fronteira. Já houve idéia de se fazer uma
Policiade Estrangeiros, uma Policiade Entorpe
centes e uma PolíciaFazendária, desmembradas
da PolíciaFederal, ou seja, desmembrar esse con
junto, fazendo-se várias polícias. Reputo quase
que impossível,porque são áreas interligadas.Ho
je,vemos a troca de veículosfurtados por cocaína;
está muito comum, a mercadoria cocaína é troca
da pelo veículo furtado, na Bolívia, em paises vizi
nhos. Seria quase que impossível desmembrar
essas áreas. A Polícia Federal tem que ser una.
Dentro da Polícia Federal há os Departamentos.
Por quê? Porque hoje um delegado de entorpe
centes também passa pela área de fazendária,
passa pela área de estrangeiros. Ele tem uma
visão global, em todo Brasil,de todas essas áreas.
O desmembramento reputo quase que impos
sível. Para termos uma polícia eficiente, as três
áreas devem estar abrigadas dentro da Polícia
Federal. Como disse o Dr.Romeu Tuma, ao mes
mo tempo em que estamos controlando a entrada
e saída de estrangeiros, estamos controlando
da de um traficante, a entrada e saída de um
contrabandista. São três áreas afins, que têm que
estar sempre juntas, sob o abrigo da Polícia Fe
deral.
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Apenas como esclarecimento, o treinamento
do nosso pessoal, do pessoal de carreira da Polícia
Federal é altamente especializado, na nossa Aca
demia Nacional de Polícia, onde anualmente são
ministrados cursos de especialização para as
áreas que surgem dentro de fazendária, dentro
de entorpecentes, com novidades, porque o crime
está em constante evolução. Se o policial não
tiver um constante treinamento, se não estiver
em constante evolução também, vai estar sempre
a reboque do crime. Nossos homens ingressam
na Polícia Federal somente através de concurso
público, concurso composto de prova de conheci
mento, teste psicotécnico, aptidão física e poste
riormente, se aprovados, cursam a Academia Na
cional de Polícia, onde também têm que ser apro
vados para se formarem policiais federais. Depois
de um estágio probatório de dois anos, vai-se
dizer se esse homem pode ou não ser um poleial
deferal efetivo.

Outro destaque que eu queria dar é o rigor
com que são tratados os casos de corrupção na
Polícia Federal. Os Srs. Consituintes devem ter
acompanhado ou acompanham através de jor
nais, que a Polícia Federal trata com o máximo
rigor os casos de corrupção no seu seio, ou seja,
o corrupto é tratado como bandido, aliás, mais
bandido do que aquele bandido de fora. É com
rigor que tratamos os casos de corrupção dentro
da Polícia Federal.

Era apenas o que tinha a dizer, completando
o que o Dr, Romeu Tuma falou.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Dr. VIcente Chelotti, Presidente da
Associação dos Servidores da Polícia Federal.

O SR. VICENTECHElOTTI- Primeiramente,
externo a honra de estar aqui, para prestar algum
esclarecimento a respeito da nossa organização.

Falou-se aqui em Polícia Fazendária. O Dr. Wil
son Perpétuo tocou neste assunto rapidamente,
na sua exposição, e focou muito vago, o que é
inerente à Polícia Fazendária. Esta Polícia não só
trata de contrabandos como de todos os crimes
cometidos por funcionários contra a União e os
cometidos por particulares contra a administra
ção pública.

Outra colocação que teríamos a fazer a V.Ex'"
e consta da nossa proposta: o interesse da Polícia
Federal em prover a segurança do Presidente da
República. Atualmente a Polícia Federal faz a se
gurança de dignitários estrangeiros. Queremos
também aproveitar o nosso Know-how, em ter
mos de prestação de segurança à integridade físi
ca de diplomatas estrangeiros para fazer essa
mesma segurança ao Presidente da República,
segurança esta que já foi de competência da Polí
cia Federal. Atualmente é feita pelo Gabinete Mi
litar.

O Gabinete Militarda Presidência da Repúl-hca
é um órgão que não tem um corpo de funcio
nários. Essa segurança é feita por pessoas recru
tadas do Exército, da Marinha, da Pvlícia Civil e
Militar e também da Polícia Ferkral Pela signifi
cância, pela importância de Q.:preservar a integri
dade fisica do Presídente da República, o órgão
responsável por esse segurança tem que ser uma
instituição, um orqanísmo adequado, com treina
mento, com pessoal especializado, com uma ativi
dade contínua, com treinamento contínuo.

A Polícia Federal é o órgão que reúne essas
condições. Tem um corpo específico, tem pessoal
treinado, tem local para fazer treinamento especí
fico. Mesmo porque a Polícia Federal está interli
gada com as Polícias congêneres de todo o mun
do na troca de informações sobre grupos terro
ristas, área onde atuo.

Sabem V.Ex'" que o maior risco que uma auto
ridade governamental constituída enfrenta é con
tra organizações terroristas. A Polícia Federal, por
ser um órgão interligado com o DElA, interligado
com a INTERPOl, troca informações diárias e
constantes sobre grupos terroristas que atuam
a nível internacional. Com isso, podemos identi
ficar qual é o risco que o Presidente da República
ou o Governo do nosso País, ou da autoridade
estrangeira que nos visita estará correndo.

Por isso, estamos propondo também, que den
tro das nossas atribuições atuais se coloque a
competência de provermos a segurança do Go
verno Federal, das autoridades estrangeiras, e, se
preciso quando necessário, das autoridades que
representam os Poderes constituídos.

Um pequeno adendo à explanação proferida
pelo Dr. Romeu Tuma, no tocante àquilo que
a Polícia Federal não pretende.

Saibam V. Ex" que no projeto elaborado pela
Comissão presidida pelo Senador Afonso Arinos
consta entre outras atribuições, que a Polícia Fe
deral deve fiscalizar as rodovias e-ferrovias fede
rais. Temos, hoje, um pessoal adequado, treinado
para fazer determmada tarefa. Fiscalizar rodovias
e ferrovias federais é uma atividade que está fora
de tudo aquilo que a Polícia Federal já fez até
hoje. Para esclarecer, algumas coisas ocorreram
durante o Plano Cruzado, em que a Polícia Federal
foi chamada a intervir, a ajudar o Governo na
manutenção desse Plano. Cometemos alguns ex
cessos, que considero naturais, porque a Polícia
Federal, acostumada a enfrentar bandido de ?Iito
risco, de uma hora para a outra, por questão de
um decreto, foicompelida a adentrar num estabe
lecimento comercial. Então, ela cometeu aqueles
exageros, foi ao estabelecimento comercial que
estava vendendo com ágio, com metralhadora,
com armamento razoavelmente pesado, quando
não devia acontecer isso. Mas é o condiciona
mento a que estamos acostumados que fez com
que nós cometêssemos esses pequenos exces
sos.

Fiscalizar rodovias e ferrovias federais, além de
ser uma atribuição que está totalmente fora do
nosso contexto, acarretaria um ônus muito pesa
do para o Departamento, e tememos que essa
atribuição vá deslocar um efetivo muito grande
e acontecer que não tenhamos condições de
atender com proveito e com desenvoltura, como
temos feito até hoje.

Outra situação, que consta também no projeto
do Senador Afonso Arinos: dotar a Polícia Federal
de uma competência que chamamos de segunda
instância. Essa foia nossa definição, a nossa inter
pretação do que está escrito no art. 8° do Capítulo
da Segurança:

"Compete à Polícia Federal suprir a ação
dos Estados para apuração de infrações pe
nais de qualquer natureza, por iniciativa pró
pria ou na forma da lei complementar."

Vejam bem V.Ex", o Dr. Romeu Tuma acabou
de expressar a intenção da Polícia Federal de estar

sempre interligada à demais Polícias. A Polícia
Federal não pode ser uma superpolícia. Quere
mos ser a Polícia Federal que fomos até hoje,
fazer aquilo que nos foi atribuído com amor, zelo
e dedicação.

Este item "suprir a ação dos Estados para apu
ração de infrações penais de qualquer natureza",
quer dizer que qualquer delito cometido na área
estadual que não tenha uma solução, passados
2, 3 meses ou 1 ano, terá que, por necessidade,
ser levado à esfera da Polícia Federal para fazer
o trabalho da Polícia Civil. Isto, no nosso entender,
é uma ingerência constante ao trabalho da Polícia
Civil, e vai transformar a Polícia Federal numa
superpolícía, com superpoderes, uma polícia de
segunda instância, em que todos aqueles delitos
que não foram elucidados na esfera estadual se
rão transferidos para sua atribuição. Sabe-se mui
to bem que existe o princípio da oportunidade.
Quanto tempo mais se leva para iniciar uma inves
tigação, menos chance temos de elucidar o crime
cometido.

Outro aspecto que estamos reivindicando: é
a recuperação de uma aposentadoria especial,
que tínhamos através da Constituição de 1967,
consagrada na lei rr' 3.313, de 1958, que dava
ao policial federal a aposentadoria aos 25 anos
de serviços estritamente policial. A Polícia Federal
é diferente das demais polícias. Ela absorve,
abrange o Território Nacional, do Chuí ao Oiapo
que. Temos que nos adequar a todas as estações,
a todos os tipos de climas. A operação Epadu
começou em São Paulo e foi terminar no Amazo
nas, isso num período de 6 meses. Recrutamos
agentes que estão lotados no Rio Grande do Sul
no mês de julho, enfrentando um frio rigoroso
de até zero grau, de repente esse agente é trans
portado para o Amazonas e enfrenta as intem
péries do local. Temos a Operação Ouro - men
salmente 80 agentes se deslocam das mais diver
sas regiões para controlar o contrabando e a pro
dução de ouro na região do garimpo. Agentes
voltam com uma série de doenças tropicais, como
a malária. Um policial civiltem sua atuação espe
cíüca no Estado ende ele está, lotado no Estado
que lhe convém. O policial federal faz concurso
- é do Nordeste vai para o Sul, do Sul para
o Nordeste e enfrenta remoções de ordem legal,
para atender à necessidade de serviço, tem que
enfrentar fronteiras. Este ano, já chegamos ao
14" colega falecido, 9 dos quais foram assassi
nados. Corremos um alto risco. Um policial fede
ral que passa 25 anos de sua vida fazendo o servi
ço que ele faz, tendo a gama de atribuições que
lhe é afeta, e consegue superar essa fase, após
25 anos, com vida, esse policial federal merece
um prêmio.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto o Dr. Romeu Tuma - Acrescentando ao
que o Dr. Vicente Chelotti falou, acredito que qual
quer possibilidade de intervenção direta na ativi
dade jurisdicional do Estado será praticamente
uma intervenção, e acredito que a Constituição
deverá proteger a competência do Estado-Mem
bro.

Acreditamos que isto entrará em choque à me
dida em que a autoridade federal poderá deter
minar a intervenção na apuração de qualquer de
lito.

Quanto ao uso de armas pesadas, a que se
referiu o Dr. Vicente Chelotti, estamos, inclusive,
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elaborando uma portaria de responsabilidade ao
Superintendente, para que caibam, a cada opera
ção designada, aos policiaiso uso do armamento
adequado. O porte de uma metralhadora quando
o combate aos excessos por crimes contra a eco
nomia popular, não é realmente o desejo de ne
nhum administrador regional da Polícia Federal.

Deveter sido um comportamento isolado.Real
mente tomamos providências a respeito, e não
se repetirá. Nos casos dos crimes contra a econo
mia popular, a competência para apuração desses
delitos é do Estado. Então, com a ínterferêncla
a Policia Federal fugiu à sua competência no as
pecto legal, mas o próprio clamor público, e pode
se dizer que a policia tem que agir de acordo
com o clamor público, obrigou a todas elas se
movimentarem para oferecer uma ordem legal
que fugia dos próprios limites e algumas relações
entre o Estado e o Município, numa ação con
junta. Realmente, vários inquéritos caíram por ter
ra, foram arquivados pela própria Justiça, invo
cando até que a Policia agiu sob pressão do cla
mor público, e outros, contrariando a decisão que
a ação da Polícia no congelamento contrariava
a próRriaessência da leique obrigava a um tabela
mento. Então, a ação pelo congelamento era ile
gal, proporcionou o arquivamento de praticamen
te todos os processos por crimes contra a econo
mia popular.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
passar, à segunda parte dos nossos trabalhos,
a parte dos debates. Temos, aqui, uma Colega
Constituinte,como a primeira da listade inscrição,
a Constituinte Sadie Hauache, a quem concedo
a palavra neste momento.

O SR. CONSTITUINTE SADIE HAUACHE 
Dr. Romeu Tuma, quero externar, em nome do
meu Estado do Amazonas, a nossa admiração
pelo seu desempenho. Conhecemos V.S' ao lon
go de muitos anos, não só no desempenho das
suas funções como por laços de amizade de farní
lia. Consideramos V. Ex', um homem a quem
temos o mais alto respeito.

É público e notário a falta de segurança nas
ruas, devido aos assaltos, assaltos à mão armada,
de bancos, estrupos, enfim, o povo brasileiro'está
se tomando um prisioneiro dentro do seu próprio
lar, enquanto os marginais andam à solta. Consi
derando V. Ex' um exemplo de vida na árdua
missão que desempenha, tomo a liberdade de
lhe perguntar qual seria a sugestão de V, Ex'para
um modelo de polícia? Qual seria a 'formação
dessa policia?Qual a escola que serviriapara mo
delar esses homens que pudessem reprimiresses
crimes?

Eu vou mais além. Gostaria de saber, com toda
a franqueza que V.S' pudesse usar para conosco,
quais as soluções para os crimes mais graves,
como estrupo, morte, assalto à mão armada se
guido de assassinato? Quais as penas também
para reclusão? Absorver seria o ideal? E quais
as penitenciárias?

Sei que V. S' está na Policia Federal. Sabendo
disso e conhecendo-o, gostaria que explicasse,
porque esta sua amiga se sente insegura junto
de um delegado, junto de um policial.Não tenho
pingo de confiança, permita-me externar isto aqui,
porque esta é a minha realidade.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Dr. Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA - Cara Constituinte,
acredito que, em matéria de segurança no nosso
Pais, V. Ex' fez,permita-me, uma feijoada da com
posição dos grandes problemas que afligem a
área de segurança.

V. Ex' enumerou, primeiro, a preparação do
homem. Existe uma necessidade a que já me
referi, de uma estruturação, por determinação le
gal, dentro da Constituição, de uma Polícia Civil
bem organizada e com exigências que possam
dar oportunidade àqueles que têm vontade de
ser policial. É como sacerdócio. Tem que se ter
uma resposta interior diferente do que aquela do
profissional que apenas trabalha para o resultado
de seu salário no fim do mês. Tem que haver
alguma coisa interior bem diferenciada, do que
apenas a resposta ao trabalho que é exigido pelo
salário que ele receber.

A Academia, vivi 32 anos na Polícia de São
Paulo, foi-se reformando, foi-se modificando, hoje
temos uma boa Academia de Policia. A seleção
é rigorosa, os concursos públicos são exigentes.
A própria formação hoje de um investigador, ele
tem que ter o curso secundário completo e se
submeter a um concurso público, em que a ativi
dade dos membros da banca é bastante intensa,
para se ter uma boa seleção. Os selecionados
são submetidos a um curso especial na Acade
mia. Para a autoridade, o delegado de policia,
é o mesmo regime, apenas a exigência de forma
ção em Direito ou em Ciências Sociais.

A própria Academia Nacional de Policia vem
evoluindo ano a ano. Quando a Direção Geral
baixa o curriculum da Academia, acompanhan
do a própria evolução social e a propría evolução
do crime organizado no País, ela dá o seu curso
de formação com as exigências necessárias do
concurso público, e cursos de reciclagem, de apri
moramento, curso superior de polícia, quando
a autoridade alcança um níveldentro da sua car
reira, é obrigada, para promoção, ter um curso
especial, para poder bem administrar uma unida
de policial.

Quanto ao problema penítenclárío, este é an
gustiante. Não sei se V. Ex' teve oportunidade
de visitarqualquer presídio do Brasil inteiro.

A SRA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE 
Permita-me. Eu sou jornalista e acostumada a
visitaras penitenciárias do Amazonas e de outros
Estados.

O SR. ROMEU TUMA - Tivemos, se não me
engano ontem, oportunidade de ver, numa rede
de televisão, a tristeza de uma visita que foi feita
por Deputados desta Casa a um estabelecimento
penal. E não se pode esperar milagre.

Digo sempre, não tenho nenhum receio de ex
pressar que até pelos reclamos populares, pela
segurança ninguém investia nela, porque não ti
nha retomo político. Hoje, a própria população,
a própria sociedade, como V. Ex' bem se referiu,
angustiada de sofrer tanta pressão, tanto medo,
tanto pavor, exige que os governos tomem medi
das para melhorar a segurança.

Por isso que hoje se vê, ou se viu na companha
das últimas eleições, uma dedicação muito forte
dos candidatos com promessa de investimento
e de aprimoramento na área de segurança.

Não sei se eu pude esclarecer.
Sobre as penas, tem que haver algumas modifi·

cações na parte do cumprimento de pena, no

agravamento em determinados crimes, como
estupro, latrocício, que é o assalto seguido de
morte, e outros tipos de delitos em que é desres
peitada a própria vida, que é a última coisa que
o cidadão deseja que se perca. Isso está sendo
estudado, há vários penalistas investidos nesse
estudo. O que não se pode é, às vezes, tentar
transferir o comportamento penal de países avan
çados.

Eu discutia hoje, até por referência, com um
Constituinte que muitas vezes num país como
o Japão e em outros avançados não há o delito
de estupro ou de agressão física. São mais os
delitos passionais e outro tipo que não afrontam
nem violentam a própria pessoa do cidadão.

Então, não há como se transferir o compor
tamento daJustiça ou do sistema penalista desses
países para cá. Temos que estudar uma forma
dentro da nossa possibilidade econômica e tentar
aplicar do melhor modo aquilo que podemos fa
zer.

O SR.PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra ao próximo Constituinte inscrito,
Deputado José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Uma das perguntas que eu ia formular a V. S'
já foiesclarecida na sua colocação inicial: é sobre
o item 11 da proposta apresentada no documento,
porque depende do que for deliberado na Consti
tuinte em matéria de segurança nacional.

Não obstante, coloco uma questão, já expres
sando meu ponto de vista, sobre o item N. Se
V. S' não puder dar a opinião da Polícia Federal,
talvez possa responder com a opinião pessoal.
É a questão da censura.

A questão da censura, na minha opinião, é um
problema relacionado com os costumes, com a
educação e devia estar vinculada, neste caso, ao
Ministério da Educação, e ser tratada por um servi
ço especializado, não do tipo policial, e poder
atender a alguns critérios, desde certo novo tipo
de censura até, basicamente, um serviço de classi
ficação. Seria um serviço classificatário, em ter
mos de orientar as pessoas sobre determinados
espetáculos. Tem que ser basicamente um servi
ço classificatório.

Tenho este ponto de vista e gostaria de ouvir
sua opinião pessoal. Se for o caso, sobre este
problema, porque com as demais propostas con
cordo.

Tenho opiniões claras sobre esta questão quan
to aos crimes de segurança nacional. Mas não
é o caso e isso será tratado.

Sobre a questão de censura, hoje, pela Consti
tuição é um dos Departamentos da Policia Fede
ral, e é uma proposta que está aqui.

Outro problema, devia ser tipificado na Consti
tuição determinado tipo de crime contra a econo
mia popular. Não de maneira generalizada e bana
lizada, como foi o exemplo do Cruzado. Aplicar
um decreto? Isso aí não cabe realmente.

Determinados crimes contra a economia popu
lar, claramente definidos na Constituição, pode
nam ser de atribuição da Polícia Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Deputado Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, aproveitando a oportunidade, sobre
censura também já tenho idéia um pouco dífe-
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rente da do Constituinte José Genoino. Houve
um abrandamento muito grande no setor de cen
sura, principalmente nos espetáculos de televisão
e teatro, ou coisa parecida. Gostaria de saber exa
tamente como está funcionando hoje o setor de
censura na PolíciaFederal e Ministérioda Justiça.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Dr. Romeu Tuma.

o SR. ROMEU TOMA - Agradeço aos dois
Constituintes pelas perguntas.

Convocamos todos os Chefes de Censura dos
Estados para, amanhã e depois, debaterem sobre
o comportamento atual e a expectativa da futura
Constituição no que se refere à censura, e convido
aqueles que puderem comparecer que estejam
presentes os próprios Constituintes, para que pos
samos trocar algumas idéias e, talvez, aprimo
rarmos o nosso pensamento e os nossos objetivos
para a futura Constituição.

Hoje levantou-se o problema de censura, que
passou a ser urn termo rechaçado por aqueles
que compõem a vida artística do País.

Como há uma evolução social e um abranda
mento no comportamento de alguns segmentos
da nossa sociedade, vislumbrou-se a possibilida
de de troca da nomenclatura. Em vez de ser uma
censura restritiva, uma divisão de classificação
de espetáculos e divertimentos públicos, seria pa
ra aqueles que são pagos, onde o cidadão tem
o direito de decidir se deve ou não a ele assistir.
Apenas classificatório, impedindo que determi
nadas idades possam assistir a alguns espetá
culos, muitas vezes até por não terem a restrição
dos seus pais, ou por viverem isoladamente sem
uma fiscalização familiar.E espetáculos de rádio
e televisão, onde o acesso é incontrolável, restri
tivo na apreciação da parte mais objetiva, que
são os segmentos sociais religiosos e familiares,
de comportamento, para evitar a desagregação
familiar, e outros que tenham realmente atingido
hoje uma grande parte da população.

Quanto ao problema de ser de polícia, o poder
de polícia não é apenas a Polícia que exerce, é
a própria administração do Executivo. O Presi
dente desta Casa tem o poder de polícia para
apuração dos delitos que aqui ocorrerem. Mas
não vejo por que, psicologicamente, uma resis
tência à permanência desse serviço na Polícia.
Ela é fiscalizadora.Para o seu cumprimento, den
tro do que lhe diz respeito, precisa de uma ação
imediata, uma ação de polícia que possa dar o
cumpnmento àquela determinação legal de fisca
lização, seja ela classificatória ou restritiva.

A polícia hoje está estruturada, está preparada.
Os censores têm uma formação diferenciada do
policial. O concurso é feito para formados em
Psicologia, Ciências Sociais e outros segmentos
que têm uma relação direta com a atividade exer
cida pelo censor.

Por isso é que defendemos o aspecto da perma
nência, porque uma nova formação, uma nova
censura, ou o Ministério da Educação, ou um
órgão qualquer, tem que ter poder de polícia,para
que a sua atividade seja respeitada, porque não
adianta a autuação e ver depois exibido o espetá
culo, ou com presença de criança, sem nenhuma
ação repressiva quanto ao comportamento deter
minado pela própria lei.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Presidente da Associação dos Delega
dos da Polícia Federal, para emitir a sua opinião.

O SR.WILSON PERPÉTUO-Sobre a censura,
Constituinte José Genoíno, nós, policiais de car
reira, somos extremamente democráticos e não
queremos uma PolíciaFederal política.Queremos
uma polícia para a ordem política e social, para
cumprirmos as leis que serão determinadas por
esta Casa nesta parte.

O SR. CONSTITUINTE (José Genomo) - So
bre a questão de determinados tipos de crimes
contra a economia popular. Crimes em determí
nados artigos e não em decretos-leis.

O SR. ROMEU TOMA - Desculpe-me, como
V. Ex" fez três perguntas em seguida a uma mani
festação SÓ, eu as esqueci.

Realmente, temos aqui o projeto de combate
ao crime organizado e outras infrações cuja prá
tica tem repercussão interestadual e internacional,
que exige a repressão uniforme, segundo se dis
puser em lei. Hoje, temos a Lei n° 73.332, que
faz essa referência, só que esqueceram de pro
mulgar uma lei que desse complementação à
competência da PolíciaFederal. Talvezos delitos,
como contra a economia popular, a que V. Ex'
se refere, serão postos numa lei ordinária, para
cumprimento da Polícia Federal, dentro da sua
competência constitucional. Ela estaria inserida
dentro desse próprio artigo, que é mais abran
gente. A lei ordinária determinaria que seria de
competência da Polícia Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Asdrúbal
Bentes.

O SR. CONSTITUINTE ASDRÚBAL BENTES
- Dr. Romeu Tuma, em primeiro lugar, louvo
o gesto do Dr. Vicente Chelotti em reconhecer
os excessos cometidos pela Polícia Federal quan
do do Plano Cruzado. Nós mesmos tivemos opor
tunidade de fazerum périplo na longínqua Amazô
nia, onde o caboclo, às vezes, nem toma conheci
mento do que está ocorrendo aqui no Planalto
Central, devido às dificuldades de comunicações,
embora ninguém possa desconhecer a lei, mas,
lamentavelmente, a realidade lá é outra. Houve,
há algum tempo, um cidadão pacato de um açou
gue que levou um tiro na perna, em decorrência
de resistência à ação, dentro do seu açougue,
para distribuir a sua carne, que, com muito sacri
fício, comprava para revender e manter a sua sub
sistência. De maneira que achei louvável o seu
gesto em reconhecer esses aspectos.

Dr. Romeu Tuma, creio que a Polícia Federal
deve estar com os quadros defasados em termos
de pessoal, e isso dificulta muito os trabalhos.
Mais defasada ainda está a Justiça Federal. Na
realidade, são milhares de processos que se acu
mulam. Vou tomar como exemplo o meu Estado
do Pará onde existem apenas duas Varas da Jus
tiça Federal e em cada uma deve haver, aproxima
damente, de 10 a 12 rml processos dormitando
nas gavetas, por absoluta falta de condições para
que o magistrado exerça condignamente suas
funções. Creio que de nada adiantará equipar a
Polícia Federal se não se der ao Poder Judiciário
condições de exercer o seu papel, a sua função.
Pergunto ao Dr. Romeu Tuma: com a sua expe
riência de Ionqos anos de vida policial na Polícía ,

Federal, se para o êxito maior d'as atividades não
devêssemos criar mais varas e tribunais da Justiça
Federal, porque tudo vem-se afunilando no rumo
de Brasília e, às vezes, os processos são arquiva
dos por falta de cumprimento de prazo etc. e
é humanamente impossível a um magistrado des
pachar 12 mil processos dentro dos prazos legais,
quando muito, quando a secretaria funciona, ele
dá aqueles textos baixos interlocutórios, apenas
para que não prescreva a ação. De maneira que
gostaria de ouvir, Dr. Romeu Turna, se V. S' acha
viável e aconselhável até a criação de tribunais
regionais, que dariam mais mobilidade à ação
da Justiça Federal.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE (JOSÉ GENOINO) 
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Dr, Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TOMA - Acredito que muitos
ainda confundem, supondo que a polícia só é
forte num Estado tirânico. É puro engano. A polí
cia só será forte se for amada e respeitada pelo
seu povo, que a paga e quer os seus direitos
protegidos. O problema da humanização da polí
cia é um dos preceitos que foi imposto pela pró
pria consciência ao início da Direção-Geral da
PolíciaFederal. Se V.Ex' for analisar o cuniculum
da Academia nos vários cursos, verá inserido

o tratamento com o público e o problema dos
direitos dos cidadãos. Faço questão absoluta, e
o exemplo é o meu próprio comportamento de
respeito ao cidadão, como ser humano. O crimi
noso deve ser tratado dentro da lei, com respeito
e sem arbitrariedades. Não devemos confundir
a violência com respeito. A policia deve agir até
o ponto necessário na sua luta contra a margina
lidade, para que se possa impor, e não, é claro,
submeter-se à força do marginal. Acredito que
esta autocensura do Dr.Vicente Chelotti no com
portamento da Polícia Federal é um pensamento
generalizado em todos os seus componentes.

Quanto ao seu efetivo, tivemos oportunidade
de solicitar, através do Ministério da Justiça 
V. Ex' desculpe-me essa vontade de esclarecer,
é o nosso desejo de não termos, talvez,uma polí
cia ideal, mas aquela que toda a população possa
reclamar a sua presença sempre em horas de
aflição. Levamos ao Ministroda Justiça e ao Presi
dente nosso desejo de aumentar o afetivo, visto
termos andado por essas fronteiras, que são 16
mil quilômetros do Território brasileiro, pratica
mente junto às áreas de produção da coca e,
hoje, com grande tristeza, vemos que os trafi
cantes do crime organizado tentam instalar-se em
nosso Território, para o refino da droga, a fim
de facilitar o seu trabalho e a sua exportação,
e a vinculação com outro crime, como foi Iern
brado pelo Dr. Vicente Chelotti e o Dr. Wilson
Perpétuo, o do furto de automóveis hoje. Pratica
mente o próprio Presidente do Paraguai reconhe
ceu que alguns praticantes recebem como moeda
corrente para pagamento da droga o veículo furta
do. Conseguimos, por um decreto de excepcio
nalidade do Senhor Presidente da República, até
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também preocupado com a criação da Calha Nor
te, cerca de 600 policiaisneste e no próximo ano.
Não é absolutamente suficiente, está bem distan
te.Tenho um quadro aqui, tínhamos praticamente
em 1963, segundo o levantamento do IBGE, o
necessário para uma atividade responsável e coe
rente da Policia Federal de 17 mil homens, na
atividade-fim de policia, enquanto, hoje temos
menos de 6 mil. Então, veja V. Ex"que, pratica
mente dez anos passados, estamos em quase
um terço do ideal para que a nossa atividade
tivesse cobertura em todo o Território nacional.
Hoje, a Policia Federal tem sido reclamada, atra
vés do Ministério, para intervirem auxilioàs poli
cias estaduais.

V. Ex"mesmo, que vem do Pará, sabe das afli
ções que a população, principalmente do Bico
do Papagaio, vem sofrendo. V. Ex" faz referência
à criação das varas. Amanhã, iremos, eu e o Minis
tro, acompanhando o Presidente do Tribunal Fe
deral de Recursos, inaugurar a vara de Araguaina,
próxima à região do Bico do Papagaio. Sei que
há uma tese da própria Justiça Federal da criação
dos Tribunais de segunda instância. Só para dar
um exemplo a V. Ex", cada delegado de Policia
Federal em São Paulo, onde fui superintendente,
tem cerca de 120 a 150 inquéritos para dar anda
mento com audiência, com investigações, com
uma série de problemas que o próximo inquérito
exige, para que a prova seja bem-substanciada,
e a Justiça possa condená-los. V. Ex" verifique:
em São Paulo, temos 68 delegados-de-policia.
Se V. Ex" fizer um cálculo matemático, verificará
que vaipara a Justiça Federal, só da PoliciaFede
ral, sem nos atermos às reclamações e efeitos
civis, programas de ordem econômica que não
passam pela policia, a não ser que o Ministério
Público determine alguma diligência, o sistema
judiciário tem uma situação bastante aflitiva.

o SR. CONSmmNTE ASDRUBAL BENTES
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSmmNTE ASDRUBAL BENTES
- Sr. Presidente, permita-me uma segunda per
gunta a respeito do tema que S. S· tratou.

Em uma de nossas audiências passadas, per
guntei, mas, lamentavelmente, o conferencista
não estava abalizado. É exatamente sobre o Pro
jeto Calha Norte. Nós, que somos da Amazônia,
temos uma peculiaridade diferente do Nordeste,
do Centro e do Sul.

Implanta-se, neste Pais, um Plano Nacional de
Reforma Agrária que, no meu entender, já está
falido,porque foi feito sem atender para as pecu
liaridades regionais. O Estatuto da Terra previa
vários elementos basilares para a implantação da
reforma agrária, entre eles, a colonização, a assis
tência técnica e a desapropriação, além dos fato
res complementares. Sucede que esse Plano Na
cional de Reforma Agrária,feitoem gabinete, sem
discutir com a sociedade, tem por base as desa
propriações Veja bem, o Projeto Calha Norte vai
das fronteiras com as Guianas às fronteiras com
o Peru, numa extensão de aproximadamente 6
mil quilômetros. Nós que já vivemos, há duas
décadas, experiências desastrosas em termos de
abertura de estradas e ocupação irregular de ter
ras, na Transamazõníca, e temos o exemplo na

BeJém-Brasília, então, o que ocorre? Abrindo-se
as estradas, é evidente que aquele que tem maior
poder econômico vai derrubar as margens da es
trada, vai ocupar e, fatalmente, obrigará o peque
no produtor a ir para os fundos, com maiores
dificuldades, sem vias de acesso, sem estradas
vícínaís, sem assistência técnica, sem saúde, sem
educação, sem coisa nenhuma. Este Projeto Ca
lha Norte, que agora apenas está sendo discutido
com a sociedade local, envolve condições sul
generis, porque temos ali reservas indígenas,
temos ali milhares ou milhões de hectares de
terras devolutas que poderão ser ocupadas de
forma desordenada, impedindo, mais uma vez,
o Plano Nacional de Reforma Agrária.

Pressuponho que se devesse fazeraliuma ação
preventiva dos governos estaduais com o Gover
no Federal, através dos vários Ministérios envol
vidos no problema: Ministérioda Justiça, da Refor
ma Agrária,da Agricultura,da Educação, da Saú
de, porque, do contrário, vamos ter, infelizmente,
a repetição do que ocorreu na Transamazônica,
do que ocorreu na Belém-Brasília e do que ocor
reu com todas as estradas que se abriram na
Amazônia: o grande à beira da estrada, próximo
do centro consumidor, e o pequeno, ao fim, bem
longe dos centros consumidores, com isso propi
ciando o quê? O aumento de latifúndios, porque
eles não resistem à primeira malária, eles não
têm condições de ir à cidade para se tratar, ven
dem as suas terras por preço de um bicicleta
ou pelo preço de um carro velho, porque está
em jogo a vida de sua família.

Nesse Projeto Calha Norte, se não se fizer um
trabalho prévio, se não se tomarem medidas pre
ventivas, nada será resolvido com a participação
efetiva de todos os órgãos, com uma coorde
nação - porque não há coordenação. Por exem
plo, no Plano Nacional de Reforma Agrária,deve
riam estar envolvidostodos os Ministérios: Educa
ção, Saúde, Transportes, Agricultura, e o Mirad
apenas como coordenador dessas ações. Infeliz
mente, isso não existe. dai, já não acreditar no
êxito do Plano Nacional da Reforma Agrária.

Maisuma vez, deixo o meu alerta, gostaria que
V. Sr", que mantém mais contatos com o Ministro
Paulo Brossard, levasse a S. Ex" este meu alerta
com relação ao Projeto Calha Norte, que, se não
for bem discutido, bem elaborado e coordenado,
vai novamente acarretar a repetição dos erros an
teriores.

Gostaria de ouvir a sua opinão a respeito do
Projeto Calha Norte, que, no meu entender, não
envolve apenas aspectos de segurança, como de
povoação, de ocupação e de colonização.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Dr. Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA - Infelizmente, nobre
Constituinte, é justificável essa preocupação de
V. Ex" E acredito que a do Governo Central é
a mesma.

No Projeto Calha Norte, existe uma coorde
nação do Conselho de Segurança, com a partici
pação de oito ministérios, que formam uma Co
missão, para estruturação de toda a ocupação
daquela região, com a finalidade de proteger até
a parte fisicado nosso Território,para que a nossa
soberania não seja ferida com a invasão de estran
geiros, que vão lá explorar o ouro, e uma série

de outros d~litos que têm acontecido na nossa
fronteira, sem nenhum controle. Essa Comissão
elaborou um trabalho, acredito eu que já tenha
sido até publicado, com a nossa participação co
mo um dos representantes do Ministérioda Justi
ça, e não da Polícia Federal, como Membros da
Comissão do Ministérioda Justiça, pelo conheci
mento que os nossos superintendentes da área
têm da situação local. Acredito que terá uma im
plantação ordenada, criteriosa e cuidadosa. hoje
mesmo ligarei ao Sr. Ministro e transmiti-Ihe-ei
a preocupação de V.Ex", e acredito que os mem
bros do Gabinete de S. Ex", mais os da Policia
Federal, levarão esta preocupação e poderão, lo
go trazer uma resposta a V. Ex"

Com respeito à reforma agrária, temos andado
pelo Brasil a fora. Há uma série de invasões, de
conflitos sociais, conflitos por problemas de ter
ras. Informo a V. Ex"de detalhes de uma conversa
que mantive com o Bispo de Marabá, que é gaú
cho, de uma região eminentemente agrícola, com
muita experiência da terra - exploração no bom
sentido, produtiva -, reclamou e trouxemos esta
preocupação ao Ministro da Educação ou que,
como primeiro passo, se criasse uma escola de
profissionalizaçãoda área, visto que os moradores
daquela região não tinham nenhuma vocação de
exploração da terra. A idéia de propriedade era
apenas retirar madeira, vendê-Ia e, depois, aban
donar a área e partir para outra região. Se não
me engano, o GETATfoiextinto.Fez um trabalho
de divisão ou de títulos e propriedades em algu
mas áreas. Ao Ministro quando foi comigo à re
gião do Bico do Papagaio, foram exibidas cente
nas de titulos dos proprietários que não foram
buscá-los, porque já haviam extraído a madeira
para exploração com finslucrativosde devastação
e, às vezes, de madeira importante que deveria
ser preservada até para o equilibrio ecológico,
e se desinteressaram depois pelo exploração da
terra. Até porque, como disse o Bispo de Marabá,
por falta de experiência no cultivo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ricardo Izar.

O SR.CONSmUlNTE RICARDO IZAR - Te
nho pouca coisa a perguntar. Ouvindo o Dr.Vicen
te Chelote e o Dr.Romeu Tuma, lendo esse traba
lho, senti que a PoliciaFederal não quer, na reali
dade, ampliar suas funções, nem lhe interessa,
porque, em termos de equipamentos, não há pos
sibilidade de fazer um bom trabalho. Senti tam
bém que nesse trabalho apresentado pela Asso
ciação haveria uma pequena ampliação das fun
ções, apenas para a segurança do presidente da
República em missões diplomáticas. Na realidade,
apenas isto.

O SR. ROMEU TUMA - E nos crimes orga
nizados.

O SR. CONSmUlNTE RICARDO IZAR - E
nos crimes organizados também.

Na realidade, nosso papel, nesta Subcomissão
da Defesa do Estado, e da Sociedade e de sua
Segurança, antes de redigira Constituição, é ouvir
as entidades e as pessoas diretamente ligadas
à questão. Seria um absurdo de nossa parte não
ouvirmos ninguém. Existem alguns membros
desta Subcomissão que entendem não se deveria
ouvir diretamente as pessoas interessadas, pois,
realmente, estão interessadas nesse problema.
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Na minha opinião, devemos ouvir e acatar algu
mas decisões de entidades interessadas no as-
sunto. '

Senti que, por parte da Associação e do Depar
tamento de Policia Federal, existe a intenção de
ampliar apenas nessas duas funções.

Nosso Relator e todos nós, Constituintes, que
participamos desta Subcomissão, não estamos
tomando como base inicial,como boneco da nos
sa Constituição, o Anteprojeto Afonso Arinos, que
não agradou, pelo menos à maioria.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Ézio Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE ÉZIO FERREIRA 
Com relação à preocupação do Constituinte As
drubal Bentes de se fazer um bem elabora Projeto
Calha Norte, é muito bom que ISSO aconteça.

Em conversa com o Ministro das Minas e Ener
gia, alguns anos atrás, para V. EX'" terem uma
idéia, S. Ex" me disse que o Brasil estava produ
zindo cerca de 60 toneladas de ouro e que a
Caixa Econômica só estava comprando 15 tone
ladas. Estava saindo pela Amazônia Legal todo
esse ouro. Ouro é divisa. É uma sangria para
o nosso País.

Estou de acordo com o Projeto Calha Norte
bem elaborado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Asdrubal Bentes.

O SR. CONSmUINTE ASDRUBAL BENTES
- Já que S. Ex" falou em ouro, gostaria de dizer
algo, não sob o aspecto constitucional, mas ape
nas para a satisfação de uma curiosidade.

Honestamente, nós, da Amazônia, estamos
cansados de ser espoliados. Hoje a Amazônia é
a grande reserva, o grande almoxarifado deste
país: é minério, é madeira, futuramente a agricul
tura, é energia elétrica. Tudo isto a Amazônia vai
ter e já tem em abundância, faltando apenas ser
explorado.

A respeito da quantidade que o nobre Consti
tuinte Ezio Ferreira alertou, de 60 toneladas de
ouro produzidas e apenas 29 compradas pela Cai
xa Econômica, consta que o Uruguai é um dos
grandes exportadores de ouro, e o Uruguai não
tem garimpo, não tem mina de ouro. Creio, então,
que esse ouro deve ser brasileiro, como ocorre
também no Paraguai.

Conheço as dificuldades da Polícia Federal no
controle, pela deficiência em termos de pessoal,
mas é uma preocupação nossa. Até mesmo de
Serra Pelada deve estar havendo evasão de ouro
muito grande, não obstante a obstinação da Polí
cia Federal em dar apoio às atividades do garim
peiro.

Apenas para satisfazer a curiosidade deste ca
boclo aqui, gostaria de saber se há algum tipo
de ação prevista para pelo menos minimizar essa
evasão da nossa riqueza, do nosso ouro, fazendo
o enriquecimento de outros países irmãos e vizi·
nhos e empobrecendo, cada vez mais, o nosso
e o nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Dr. Romeu Tuma

O SR. ROMEUTOMA- Se me permitem, ape
nas acrescento às palavras do Constituinte Ricar
do Izar que a Polícia Federal não rejeita nenhum
tipode atividade ou quer impor uma vontade pró- _

pria. Na medida em que se alarga a competência
da Polícia Federal, retira-se dos governos esta
duais, dos Estados-Membros, a responsabilidade
de bem organizar as suas polícias.

Nosso desejo é que a própria Constituição im
ponha a institucionalização da Policia Civil, para
que ela seja bem organizada e possa dar um res
paldo de polícia judiciária a atividades criminosas
regionais, cuja competência jurisdicional impõe
isso.

Não estamos fugindo da responsabilídade de
trabalhar, tanto é que, neste último ano, em vários
delitos, por solicitação dos governadores, o Minis
tro tem determinado a intervenção da Policia Fe
deral. Temos feito operações especiais no Bico
do Papagaio, na Tromba do Elefante, que são
conformações geográficas que nosso País impõe,
no Piauí, na Paraíba e outros.

É uma luta em que as próprias Secretarias se
vêem praticamente impedidas de uma ação mais
forte através de sua Polícia Militarou Polícia Civil,
até pelo comprometimento natural que tem com
alguns elementos da própria região.

Se for imposta uma determinação na Consti
tuição Federal no sentido de que os Estados pos
sam compor uma Policia isenta de qualquer ínge
rêncía estranha à atividade policial, a Polícia Fede
ral poderá exercer suas atividades estabelecidas
na atual Constituição, com o alargamento de al
guns itens, como crime organizado, que realmen
te extrapola os limites dos Estados. poderemos
trabalhar até harmonicamente com as Polícias
estaduais, dando complementação, provavel
mente através da polícia científica, que alguns
Estados têm solicitado, até por falta de poder eco
nômico.

Poderiam, talvez,ser estudados pela Constituin
te alguns dispositivos que gerassem finanças aos
Estados, para que pudessem dotar suas Polícias
de aparelhamento e armamentos para o combate
ao crime regional.

V.Ex'perguntou sobre o ouro. No ano passado,
tive ocasião de fazer um depoimento na Comissão
de Minas e Energia nesta Casa. Trouxemos essa
preocupação de que no Uruguai, por um dispo
sitivo legal, não há necessidade de se comprovar
a origem do ouro. O ouro sai do Território brasi
leiro. Chegamos à conclusão, assim como a pró
pria Comissão, de que esse ouro servia para ali
mentar o dólar no câmbio paralelo, o próprio con
trabando do ouro.

Quanto à situação do Uruguai, deve haver uma
atividade até do serviço diplomático brasileiro, no
sentido de entrar em contato com esse governo,
para, numa troca comercial ou de benefícios, tal
vez impor um maior ngor na explicação da origem
do ouro.

Há 3 meses foi pego no Chuí um elemento
com mais de 30 kg de ouro e que já vinha docu
mentado. Era muito fácil fazer isso através da
fronteira. Temos uma rede de aeroportos, não
só oficiais como clandestinos, que dificilmente
poderá isolar-se ou identificar, porque a própria
geografia brasileira oferece facilidades aos trafi
cantes, aos contrabandistas de ouro e a outras
atividades ilícitas.

Eu sei - e o nobre Constituinte Hélio Rosas
poderá até fazer um estudo sob o aspecto fiscal
- que se pode gerenciar a exploração do ouro,
trazendo benefícios ao próprio garimpeiro se ven
der ao Governo. Poderia ser através de incentivos..

que facilitassem. O objetivo é que o dinheiro fique
aqui, ou com o garimpeiro, ou com o Governo,
mas que possa render, e não tirar-se beneficios
do ilícito,do criminoso. Ninguém pode tirar bene
fícios do crime, seja ele fiscal ou não.

Os Srs. Constituintes que ocupam lugar nesta
Casa, e que têm a experiência de V.Ex"no plano
fiscal, poderão estabelecer, ou na Constituinte,
ou, como é mais correto, na legislação ordinária,
benefícios aos garimpeiros ou ao garimpo meca
nizado. para que o ouro seja convertido aos esta
belecimentos legais no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Hélio Rosas.

O SR. CONSmUINTE HÉLIO ROSAS - Ini
cialmente, cumprimento o Dr. Romeu Tuma, con
terrâneo nosso de São Paulo, pessoa que conhe
cemos de há muito e que tem prestado reais
e relevantes serviços na sua área de atuação, reco
nhecida nacional e internacionalmente.

Entendo que, na área tributária, a solução é
que se encaminhem vários objetivos nacionais,
inclusive na área da reforma agrária. Tenho para
mim que o tributo é um instrumento importante
para mudar a mentalidade que está enraizada nos
brasileiros, e que cria esta resistência a alguma
coisa que, indiscutivelmente, é do interesse nacio
nal, e interesse daqueles que, hoje, resistem à
reforma agrária. No caso dos contrabandistas, há
necessidade de uma legislação criadora muito
forte, porque V. S' sabe que é uma máfia, que
tem poder de criatividade para o mal, que é dificil
superar.

Realmente, a sugestão é boa, é preciso que,
através de mecanismos que se desestimule o con
trabando. Seria muito mais barato do que com
bater, como se tem feito antigamente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pelo
que vejo no Plenário, não há mais nenhum Consti
tuinte que queira questionar os nossos Convida
dos, principalmente o dr. Romeu Tuma.

Passo a palavra ao Sr. Relator, o Constituinte
Ricardo Fiuza.

O SR. RELATOR(Ricardo Fiuza) - Dr. Romeu
Tuma, Sr. Vicente Chelotti, Dr. Wilson Alfredo Per
pétuo, que nos honram com as suas presenças,
a Subcomissão tem ouvido segmentos da socie
dade, representados por instituições e pessoas,
para fazer uma avaliação de quais os pontos mais
importantes que esses grupos interessados nos
podem dar, através de um concurso objetivo, para
que, junto com as propostas dos companheiros,
possamos elaborar um relatório, na parte que nos
toca, que nos leve a uma Constituição à altura
do momento brasileiro e dos anseios da socie
dade.

Devo dizer a V.S' que, não tendo tido o prazer
de conhecê-lo, pessoalmente, mais de perto, sou
seu admirador. V.Ex"representa, no Brasil o poli
ciaI acima de qualquer suspeita.

Talvez lhe faça algumas perguntas que não se
jam propriamente de Policia Federal, no intuito
de usufruir um pouco a sua experiência a respeito
das Polícias Civis e das Polícias Militares. É a opi
nião que eu, na qualidade de Relator, gostaria
de ouvir.

Crítícamos barbaramente, e na maioria dos ca
sos com razão, a atuação da Policia Civil, que
sabemos desaparelhadas, com salários incompa-



BB Quinta-feira 16 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) .Juího de 1987

o SR. FÁBIO DE SALLES MEIRELES 
...quero cumprimentar a presença de V.Ex",nesta
Casa, e solicitar-lhes, se possível, nessa despre
tensiosa e desarrumada intervenção que acaba
mos de fazer, algumas respostas sobre questões
que consideramos básicas.

O SR. CONSTITUINTEIVO MAINARDI-Muito
obrigado a V. EX, nobre Vice-Uder, Vice-Presi
dente.

Eminente Constituinte Femando Santana, nós
vamos procurar responder as perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- O nobre conferencista Dr.Pimentel tem neces
sidade de sair, por causa do horário de salda do
seu avião. Agradecemos a sua presença e bri
lhante exposição. Mas, o Dr, Meireles ficará aqui.

O SR. GUILHERME PIMENTEL - Pois não,
Sr. Presidente, que os céus o tratem bem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito obrigado.

O SR. CONSlITUlNTE IVO MAINARDI - Vou
procurar responder as perguntas de minha com
petência e outras que porventura ficarem sem
respostas, desde que sejam argüidas novamente
pelos constituintes ou dúvidas que ficaram as res
ponderemos, com prazer.

Em primeiro lugar, entendemos que a coloca
ção de V.EX sobre o Fundo de Garantia de Tem
po de Serviço para a área rural é importantíssima;
é até umajustiça que se pratica para o trabalhador
rural. E a Confederação, ao longo dos anos, sem
pre procurou defender essa posição, mas lamen
tavelmente a área dos trabalhadores nunca julgou
esse processo adequado.

Há um ponto em que estamos de pleno acordo.
É com referência à erradicação das lavouras de
café. Elas realmente ocorreram no ano de 1961
e naquele ano o Primeiro-Ministro era Tancredo
Neves. E o Ministro da Indústria e Comércio é
o atual Presidente do PMDB,Constituinte Ulysses
Guimarães. Isso gerou a maior distorção na agri
cultura do Centro-Sul do Pais; mais de 1 bilhão
de pés de café foram erradicados. O pequeno,
o micro e até o médio cafeicultor foi abandonado
à sua própria sorte. Muitos quebraram e tiveram
que entregar as suas terras a qualquer preço; os
trabalhadores só tiveram uma alternativa: ir para
o campo.

Esse é um processo histórico e eu o abordei
na Confederação Nacional da Agricultura, quando
da campanha das eleições para Presidente da Re
pública há 2 anos e poucos meses passados. Re
cebemos um mensageiro, em São Paulo, que di
ziafalarem nome dessas duas ilustres autoridades
e, nos informava de que havia uma pretensão
de ajustar a economia agricola para corrigir essas
distorções lamentáveis, ocorridas contra os em
pregados e empregadores.

Realmente, aí foi um ponto terrivel contra todo
o segmento da agropecuária, principalmente do
Centro-Sul do País. Aquilo a que n6s nos referi
mos de revolução cultural explicitando a nossa
expressão, uma expressão de impacto que nada
poderia haver com a Revolução Cultural de Mao
Tsê Tung, que por sinal hoje é condenada na
própria China. Não quero entrar no debate do
assunto, porque foge evidentemente à matéria
de hoje; mas o que nós querlamos, ilustre Consti
tuinte era a modificação dos currículos e mais,

a profissionalização verdadeira do homem do
campo, do trabalhador, descobrir a sua vocação.

Não adianta, realmente, à atividade econômica
ou de trabalho colocar um homem que tem outras
aptidões ou outra vocação. Ele vai fracassar e
vai comprometer os próprios investimentos. Esse
processo de profissionalização, essa modificação
curricular é o fundamental.

Uma outra argüição de V. Ex" é, se no mundo,
houve algum êxito em reformas agrárias.

O SR. CONSlITUlNTE FERNANDOSANTANA
- Se V. Ex' me permite, eu perguntei se V. Ex'
poderia me dar um exemplo de um País que tives
se feito um grande desenvolvimento na base do
latifúndio.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAINARDI - Eu
diria que, dentro desse campo tivemos, até certo
ponto, duas soluções positivas. Uma delas ocor
reu depois da Guerra de 45, no Japão, quando
o General Douglas McArthur comandava todas
as forças do Pacífico, inclusive o império japonês;
ele, pelo poder militar de comando fez a primeira
reforma agrária que ocorreu naquele país. É bem
verdade, quese deve analisar dois aspectos funda
mentais: o poder de força e os recursos ameri
canos.

O SR. CONSlIT()JNTE FERNAI'lDOSANTANA
- Nos anos militares.

O SR. FÁBIODE SALLESMElRELES-Exata
mente. Nos anos militares. E com recursos dos
dólares americanos, não abandonou, nesse pro
cesso, o tradicional japonês que tinha, na sua
atividade, o campo da agropecuária E diziam já,
os especialistas da época, que aquela reforma
agrária era imprescindível para o Japão, mas que
nâo se poderia fazer pelo estágio da agricultura
americana, ela não serviria, aquela reforma agrá
ria, para os Estados Unidos. Porque ela já vinha
de um processo de assentamento nas terras de
sérticas da região de todo o Mississipi que, hoje,
é um dos campos mais produtivos do mundo.

Um outro país que também teve êxito foi For
mosa, do Chiang Kai-Shek. Mas, lá, o americano
também aplicou num país pequeno, talvez quase
300 vezes menor do que o Brasil, mais de 1 bilhão
de dólares. Por aí, V.Ex' vê a importância, quando
se fala em assentamento, de uma política consis
tente e, principalmente, de um apoio maciço de
recursos. O que lamentavelmente e tristemente
não ocorre hoje, em termos de Brasil. Daí o espí
rito criativo de todos n6s para podermos ajustar
a política agrlcola e a política fundiária, numa de
monstração que nós procuramos - e estamos
realmente procurando, como está procurando es
ta Subcomissão, como procura V. Ex", como pro
curam todos os membros - assentar uma polí
tica fundamental que ajuste realmente o processo
fundiário!

Uma outra argüição de V.Ex' é sobre os incen
tivos fiscais, se deveriam ou não continuar a ser
feitos às multinacionais. Provavelmente, no passa
do esses incentivos fiscais até se justificavam, pela
necessidade de ampliar o campo econômico ne
cional. Hajavista que foitambém adotado o incen
tivo fiscal no campo da produção de laranja; che
gou um período em que a árvore que produzia
laranja era tida como incentivo fiscal. Isso foi im
portante, avançou o processo. Mas o Governo
não procurou disciplinar uma série de outros inte-

resses nesse campo. Se não, vejamos: hoje temos
uma poderosa produção, uma fantástica produ
ção de cítricos no Brasil; provavelmente, este ano
nós deveremos colher por volta de 260 milhões
de caixas e deveremos exportá-los, hoje, como
o maior exportador do mundo, mais de 1 bilhão
de dólares para os Estados Unidos, quer dizer,
com resultados...

O SR. CONSTITUINTE FERl'lANDO3ANTANA
- Os preços dizem que estão muito baixos.

O SR. FÁBIO DE SALLES MEIRELES- Mas,
o americano é o grande comprador e os preços
já reagiram, nestes últimos dias, e o próprio em
baixador americano afirmou, numa reunião que
ele manteve na sede da FAESP em São Paulo
que, provaveímente, os Estados Unidos deverão
comprar mais de 1 bilhão de dólares do Brasil.
Mas isso tem gerado desconforto para esses pro
dutores de laranja, por causa da grande força
de um grupo concentrado de industriais que, na
realidade, fazem o preço que querem e sequer
cumprem a Portaria do Govemo Sarney, do ex-Mi
nistro Sayad, de setembro do ano passado, que
estipulou o preço de 200 cruzados a cama. E
este ano, estabeleceu o novo preço sem sequer
sentar à mesa com os representantes dos produ
tores. Quer dizer, a grande força oligopsônia.lsso
pode acabar por destruir um processo que rece
beu o benefício passado dos incentivos fiscais.
Concluindo há de se perguntar, respondendo a
V. Ex": Como o Govemo vai adotar, mais uma
vez, estímulos fiscais, principalmente as muldna
cionais se, nesta ocasião não temos condições
de enfrentar as nossas dificuldades Internas, inclu
sive como ajustar as nossas dividas externas? Não
resta a menor dúvida de que, neste momento,
tudo isto deve ser pensado, repensado e provavel
mente reformulado.

É esta a posição da Confederação Nacional
da Agricultura. Temos a convicção, Sr. Consti
tuinte, de que não pode o Brasil, de maneira ne
nhuma, ainda que admitindo sermos nós deve
dores intemacionais, admitirmos a vontade do
credor, jogando nas discussões todo o seu poder,
sem sequer lembrar que ele é participe do pro
cesso de divida nacional, porque eles não tendo
outro campo ou melhor campo na época de apli
car vieram aplicar nesta Nação e deveriam corres
ponder às dificuldades em que estamos hoje, in
clusive colocar parte considerável dessa dívida
como capital de risco, nos pr6prios investimentos
nacionais. E não pressionar a Nação a pagar, des
truindo o processo produtivo, do qual ele foi res
ponsável, historicamente, para o nosso próprio
desenvolvimento, inclusive importando a sua tec
nologia às vezes até obsoleta em que foram absor
vidos. Ele é também co-responsável pelo pro
cesso da dívida brasileira. Não sei, neste instante,
pela sua brilhante alocução e colocação também
de conceitos, de pensamentos, se deixei de lado
algum ponto que deveria ainda responder.

O SR. CONSTITUINTE FERI'IAI'IDO SANTANA
- Essencialmente V.EX abrangeu as coisas bási
cas, se bem entendi, o pensamento hoje de evitar
esse estado de coisas é o de reduzir, cortar ou
anular qualquer subsídio às empresas intemacio
naís,em detrimento das grandes empresas nacio
nais. Apesar de ser um homem de esquerda, um
marxista, acho que hoje no Brasil devemos, antes
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Como disse V. Ex', a Polícia Civil não foi ainda
catalogada dentro dos artigos da Constituição.
É imperativo que a nova Constituição traga uma
estrutura de Policia Civil, definida na sua compe
tência, e que obrigue os Estados a criá-la dentro
daquilo que for decidido, não só por esta Subco
missão, como pelo Plenário da Constituinte.

Nós, como Membro da Polícia Federal, temos,
muitas vezes, sido chamados, através até de uma
importante ação da Policia Militar, dentro da segu
rança interna, quando há qualquer manifestação
que possa perturbar a segurança pública. Muitos
Secretários ficam naquela indecisão de empenhar
ou não a Polícia Militar, ou de convocar ou não
a Policia Federal.

A Polícia Federal é uma policia judiciária. Ela
tem a competência de, através do inquerito poli
cial ou de qualquer outra atividade de políciajudi
cíáría, aplicação da lei vigente. A Policia Militar
é uma polícia ostensiva, ela tem a competência
de controle das manifestações públicas e da pre
venção dos crimes. O restante, o atendimento
do local do crime, a primeira autoridade que tem
que chegar para fazer o levantamento de local
tem que ser atividade de polícia judiciária. Então,
é uma atividade eminentemente de Polícia Civil.

V.Ex' deve ter centenas de estudos que possam
estabelecer esses limites. Não sei se a Constituinte
teria a idéia de criar uma polícia única. Seria
o ideal, para que não houvesse a dicotomia, que,
muitas vezes, traz um desconforto para a própia
população, em conflitos que afligem geralmente
aqueles que têm necessidade de ter a Polícia ao
seu lado, contra o marginal.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - É muito
importante a sua opinião, este depoimento vem
esclarecer. No momento, seria extremamente difí
cil essa fusão. Acho que um passo intermediário
- quero ouvir a opinião de V.Ex"a respeito deste
assunto - seria submetê-Ias, ambas, a um co
mando SÓ, tanto civil, como militar, sob as ordens
do Secretário de Segurança Pública. Se se unifica
a cabeça, o comandante da Polícia Militarse re
porta ao Secretário de Segurança Pública, porque
ambas cuidam de segurança pública, já seria um
passo - aliás, idéia do nosso Presidente da Sub
comissão -, já seria um passo de uniformização,
pelo menos de procedimentos, embora com tare
fas distintas.

Gostaria de ouvir a opinião de V. S' sobre o
assunto e sobre o juízo de instrução, teoricamente
e na prática, em relação a este Brasil-continente,
para se evitar o inquérito na própria Polícia, foi
assunto levantado na Constituição.

O SR. ROMEUTUMA - Se existirem as duas
Polícias, elas têm que ter um comandante único,
até para planejamento e operações de prevenção.
Tem-se que definir, espelhar na Constituição a
competência, isso de forma cristalina. Não pode
mos mais viver de modo que a Polícia Civil viva
com a estrutura à vontade dos Governadores e
desejos regionais. A Polícia Civil tem, hoje, de
fazer parte da nova Constituição, para que ela
seja bem estruturada e a imposição de que a
autoridade policial tenha a sua formação em Di
reito ou Ciências Sociais, para que também se
possa reivindicar, até na constituição do quinto
constitucional, a escolha de um delegado de polí
cia com o mesmo efeito de um MinistérioPúblico.
É o tripé que tem que funcionar.

Dentro de processo, não acredito que, no nosso
País, com as distâncias que se oferecem das Capi
tais, se possa pensar, atualmente, num Juizado
de Instrução. A preservação da presidência do
inquérito policial ao delegado de polícia é condi
ção que se impõe até na aplicação da justiça.
Se desviado desse sentido que hoje é oferecido
à Policia Judiciária na presidência dos inquéritos,
teremos grandes prejuízos na própia aplicação
da justiça. É preciso que os Estados tenham a
responsabilidade e criem, por esses serviços, con
dições de responder a essa ansiedade da popu
lação.

O SR. RELATOR(Ricardo Fiuza) - Em resu
mo, tudo vem para aquela mesma tese de que
a forma é sempre o limite do conteúdo. Não
adianta fórmula milagrosa e bem construída, se
não tivermos estruturas, que nascerão com o pro
cesso cultural, cada dia maior, e de instituições
sólidas neste País. No fim de tudo, esbarramos
na fragilidade das instituições.

Só para concluir, volto ainda à Polícia Rodo
viária Federal, que tenho sido, realmente, procu
rado por vários grupos dessa agremiação, e per
gunto: Na sua opinião pessoal, Dr. Romeu Tuma,
a Polícia Rodoviária Federal deve ou não ter poder
de polícia nas rodovias federais, ou deve ser sim
ples fiscal de trânsito?

O SR. ROMEU TUMA - Parto de uma tese
de que foi oferecida à incorporação da Polícia
Rodoviária Federal. Tenho a certeza, creio que
a convicção dos própíos Constituintes, de que
não se faz polícia por decreto.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Quer dizer
que V. Ex' acha que ela não tem estrutura de
polícia.

O SR. ROMEU TUMA- Não, não tem. Ela
tem que ter uma formação, para poder ganhar
o conceito e o poder de polícia. Não vejo nenhuma
razão para se dar esse poder de polícia àquele
que foi contratado. A maioria é contratada.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Devo dizer
ao Sr. Romeu Tuma que as minhas perguntas
não refletem meus pontos de vista. Estas pergun
tas são feitas de forma apenas a nos esclarecer,
porque, como já disse anteriormente, a sua expe
riência tem muito a dar à nossa Comissão.

Da minha parte, estou satisfeito, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O Presi
dente da Associação dos Funcionários da Polícia
Federal, Dr. Vicente Chelotti, tem também algu
mas colocações.

O SR. VICENTE CHELOrn - Só para escla
recer o nobre Deputado Ricardo Fiuza. Faço parte
da Comissão Interministerial a que o Dr. Tuma
se referiu. O Dr. Romeu Tuma falou que os traba
lhos da Comissão foram suspensos, em decor
rência da Assembléia Nacional Constituinte, que
poderia colocar por terra tudo que fosse feito.
Essa Comissão foi instituída em outubro de 1986,
tivemos 12 reuniões, com a participação, inclu
sive, dos membros das entidades de classe da
Patrulha Rodoviária Federal. Em todas as reu
niões, eles foram claros, precisos e conscientes
em externar o pensamento de não fazerem parte
do Departamento de Polícia Federal. O temor de-

les é que, ao serem incorporados pela Polícia Fe
deral, eles corram o risco de, em pouco tempo,
ser todos demitidos, porque o nosso regime jurí
dico é tirano. O nosso Estatuto, rr 59.310, se
V. Ex'" tiverem oportunidade de ler, no art. 364,
constam simplesmente 82 transgressões discipli
nares, que vão desde o olhar ostensivo a uma
autoridade. Esclareço, nobre Deputado, o Dr, Ci
ranjo, Assessor do Ministro da Justiça, é Presi
dente dessa Comissão e S. S' poderá oferecer-lhe
muitos subsídios a respeito do problema da Patru
lha Rodoviária. Pela Comissão ficou decidido com
acordo do DNER, do Ministério da Justiça, que
a Patrulha Rodoviária faria parte, seria fundida a
outro órgão subordinado ao DENATRAN, um De
partamento autônomo, com verbas autônomas,
com Departamento de Pessoal, com uma nova
carreira, porque o DENATRANse ressente de pes
soal para aplicar a Política Nacional de Trânsito.
Então, a Patrulha Rodoviária seria absorvida pelo
DENATRANe eles fariam o trabalho do patrulha
mento, que fazem hoje, das rodovias federais, e
seria o tentáculo fiscalizador da Política Nacional
de Trânsito, que é organizada pelo DENATRAN.

O Dr. Ciranjo, Presidente da Comissão, poderia
fornecer todos esses subsídios.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Dr. Wilson Perpétuo, Presidente da
Associação dos Delegados.

O SR. WILSON PERPÉTUO - Devo acrescen
tar que seria um casamento muito difícil entre
uma Polícia Rodoviária ou uma Patrulha Rodo
viária Federal, como também a aspiração, não
só da Patrulha Rodoviária Federal, as também
do policiamento ferroviário.Também é uma aspi
ração de ser incorporada pela Polícia Federal. Os
nossos agentes têm o nível médio como exigência
básica para ingressar na Policia Federal, pratica
mente mais de 50% são universitários. Mesmo
assim, com toda essa formação, com a formação
que dá a Academia Nacional de Polícia, estamos
sujeitos até a cometer um excesso, um homem
cometer excesso e é punido exemplarmente. Co
mo disse o Dr. Chelotti, o nosso regime jurídico
quase chega a ser tirano.

Calcula-se que uma polícia, com uma forma
ção de nível primário, sem a mesma formação,
os excessos cometidos aumentariam, se ela pas
sasse a ter o mesmo poder da Policia Federal.

Então, seria um casamento muito difícil entre
organizações tão diferentes.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Hélio Rosas.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, como defendo o juizado de instrução,
complementarei uma pergunta.

Já foi dito isso aqui, é pacífico para todos nós
que o inquérito policial só existe aqui no Brasil
e num país da Africa. Não existe outro exemplo
no Mundo civilizado. Um inquérito policial que,
tenho visto na minha vida, tem sido muito mais
um instrumento para criar injustiças do que para
que se faça justiça. Vi, na minha vida, que já é
longa, infindáveis exemplos de inocentes que fo
ram presos e de criminosos que foram absolvidos.
Citei aqui o caso de um criminoso que matou
friamente um motorista de praça e o advogado
conseguiu libertá-lo. Dois meses depois, ele ma
tou a sogra, a mulher e um filho. O advogado,
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depois, me contou como ele conseguiu a liberta
ção. Nos casos de injustiças, nos casos de liberta
ção de criminosos, é sempre na preparação do
inquérito policial.

Existejá enraizada na mente de todos que estão
integrados nesta área uma quase impossibilidade
de se corrigircompletamente, em que pesem aos
esforços isolados para que se aperfeiçoe o instru
mento do inquérito policial. E não acredito que,
nos próximos 100 anos, consigamos aperfeiçoar
esse inquérito. Por isso que, num momento des
tes, em que se pretende renovar, seria uma derrota
não pensarmos em outra solução.

Sei que V. S', com profundo conhecimento que
tem da área, sabe dos grandes desvirtuamentos
que existem na área do inquérito policial. Para
ele permanecer, qual a solução para aperfeiçoá
lo? Aceitar o inquérito policial,com os desvirtua
mentos que ele permite hoje, seria uma derrota,
quase inconcebível, para nós que temos essa fun
ção

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Dr. Romeu Turna,

O SR.ROMEU TOMA -Deputado HélioRosas,
acredito que o desvirtuamento a que V. Ex' se
refere é do comportamento daquele que dirige
o inquérito. Foi dito aqui, com ênfase, da neces
sidade de uma estruturação da Polícia Civil, com
obrigação dos Estados de reformá-lo.

Não sei como foi libertado o criminoso a que
V. Ex' se referiu, mas deve ter sido sob a égide
da justiça. Jamais a Políciapoderia agir por metu
próprio, mesmo que fosse um flagrante, ou, se
preso, teria que ser com ordem judicial. O dele
gado não tem nem a prisão administrativa, ou
qualquer outro tipo que queira se dar para investi
gação. Ele é preso em flagrante ou é preso por
ordem ilegal.Acredito que esse fato a que V. Ex'
referiu não é obra do presidente do inquérito.

O inquérito policial é um contraditório; é onde
se investiga, é o primeiro contato com o crime;
é onde ouvem-se os primeiros envolvidose a cir
cunstância em que se delineou. É por isso que
faço uma referência de competência da Policia
Civil à área de chegada, no primeiro encontro,
dos delitos acontecidos.

Não vejo como instituir uma idéia, sei que já
generalizado em vários países avançados o juízo
de instrução. Pela nossa própria estrutura, não
só judiciária,V.Ex'teriaque alterar toda a estrutura
judiciária.Não sei se levariam 100 anos para me
lhorarmos o inquéritopoliciale não sei mais quan
tos anos se levariam para montar uma nova estru
tura jurídica no País, visto que não há nenhum
Tribunal que possa dizer a V. Ex' que está em
dia com os processos que tem em mãos. Senti
mos, ilustre Constituinte da Região Amazônica,
que muitas vezes um delegado de polícia,ao pre
sidir um inquérito, tenha que viagjar por barco,
a cavalo, ou outros meios que a própria Região
Amazônica oferece, dias e dias para ouvir um
indiciado ou para tomar uma providência de poli
cia judiciária.

Apermanência do inquérito policialsob a presi
dência da autoridade competente ou delegado
de polícia deve - acredito - permanecer na
atualidade no nosso Pais. Não vejo como realizar
instalação do JUízo de Instrução na atualidade.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) -O Sena
dor Raimundo Lira, 1°_Vice-Presidente da nossa
Subcomissão, gostaria também de fazerum ques
tionamento. Concedo a palavra a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO URA- Ini
cialmente, peço desculpas pela minha ausência,
porque estava participando da Comissão Especial
da DívidaExterna, e não pude ouvir,o Dr.Romeu
Turna, que, sem dúvida nenhuma, pelo menos
durante a minha vida de estudante, de empresário
de Parlamentar, provavelmente tenha sido, no
meu conceito, o policial mais respeitado pela so
ciedade brasileira,pela sua competência, pelo seu
comportamento, como cidadão e como policial,
portanto lamento não ter estado aqui durante esta
reunião, para ouvir as colocações do Dr. Romeu
Tuma.

Vou dar um depoimento pessoal, com relação
ao meu Estado da Paraíba. Nestes últimos anos,
o Estado, em função de um governo que não
teve a responsabilidade de vida de um governante
que desse o exemplo da austeridade, de responsa
bilidade,sobretudo de administração pública, teve
certa deterioração das instituições, entre essas Po
lícia Militar e a Policia Civil.

Como disse, através da imprensa da Paraíba,
após as eleições, foiresguardada uma das institui
ções que lá estavam presentes, a Justiça Eleitoral,
que se comportou de maneira imparcial e séria.
Também ressaltamos, lá na Paraíba, o papel da
Polícia Federal, que se comportou de forma pro
fissional, de forma séria, que, realmente, acredito
tenha agradado, desta forma, neste conceito, a
maioria dos paraibanos. Inclusive tive a vontade
de manter um contato com o Dr. Romeu Tuma,
porque, dada a importância da Policia Federal
e observador das Instituições,assim de fora,verifi
camos que a Polícia Federal, pelo menos lá no
nosso Estado, não tem os equipamentos neces
sários para desenvolverem as atividades impor
tantes a que ela se destina

Verificamos, muitas vezes, que é roubado um
trator. Normalmente eles roubam um Passat, ou
um Santana, um Opala Diplomata, veículos mo
dernos e ágeis, e a nossa Policia Federal ainda
estã motorizada com Fuscas velhos ou Veraneios
caindo aos pedaços. E isso tira da opinião pública
aquela segurança e aquela impressão da eficiên
cia da própria Policia. É muito importante que
a policia Federal, cada dia mais, se aperfeiçoe
no que se refere à profissionalização dos seus
personagens, dos seus elementos, a maior sele
ção possível, seja ela intelectual, moral e profis
sional, salários à altura da sua própria função
e equipamentos que exteriorizem,para a popula
ção, um nívelde segurança de eficiência, porque,
realmente, a função da Polícia Federal, no caos
específico do meu Estado, foi de uma eficiência
muito grande, e dou este depoimento aqui nesta
oportunidade.

Naturalmente as colocações que os senhores
fizeram dessa não-junção da Polícia Federal com
as outras patrulhas, tanto a Rodoviária como a
Ferroviária, logicamente é com esse objetivo de
manter a Policia Federal num padrão qualitativo
e profissional que venha atender a essa neces
sidade da sociedade brasileira.

Verificamos, por exemplo, um país desenvol
vido como os Estados Unidos, que têm o FBI,
uma instituição altamente respeitada dentro dos

Estados Unidos naturalmente poderíamos ter
também essa Policia,que deveria,de forma cons
titucional também, se encarregar definitivamento
da guarda, da garantia, da segurança das autori
dades federais, a partir do próprio Presidente da
República.

Não sei se o conteúdo da palestra, mas essa
Polícia Federal nossa deveria ser aperfeiçoada,
melhorada e mantida como a elite, em termos
de polícia, do nosso País. Temos efetivamente,
essa necessidade, e a prática tem mostrado que
a Polícia Federal, mantendo esse nívelde respon
sabilidade, melhorando mais ainda, ela, sem dúvi
da nenhuma, é uma garantia de segurança para
a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Dr. Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex'
a colocação, darei um dado: a Polícia Federal
tem um efetivo de cerca de 7 mil e 500 homens,
aproximadamente 30% acima do que, hoje, pos
sui a Polícia Federal. Então, se houvesse, como
em princípio se desejou, a simples incorporação,
com o despreparo, sem uma formação acadê
mica dos objetivos da função policial,estariamos
sofrendo, hoje, uma consequêncía bastantegrave.
Não pelo fato de ser Polícia Rodoviária, mas pela
alteração da própria estrutura da Polícia Federal,
no seu comportamento.

Com respeito à Paraíba, sofremos as angústias
das pressões havidas sobre a PolíciaFederal. Para
a manutenção da sua comunidade, tivemos que
lutar bastante, e sei, hoje, através de conversa
com o atual Governador, do desejo de S. Ex' de
reestruturar a Polícia, pelo comportamento até
frente ao crime organizado. Disse-me S. Ex' que,
dentro da sua Policia, o crime por encomenda
tinha como chefe os membros da Polícia.

Então, V. Ex'veja a que ponto se chegou. Insisto
na necessidade de que a nova Constituinte elabo
re os seus textos na composição das coisas, n~
sua competência, e a obrigação dos Estados. E
claro que a estrutura, a parte econômica, tem
que ficar sob a responsabilidade dos Estados
Membros, mas a bitola, as diretrizes têm que sair
da nova Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto o Constituinte se S. Ex' teria mais algum
questionamento, caso contrário, vamos encerran
do as nossas atividades, que foram muitas.

Antes, concedo a palavra à nobre Constituinte
Sadie Hauache.

A SR" CONSTITUINTE SADIE HAUACHE 
Dr. Romeu Tuma, fico-lhe muito agradecida pela
sua presença na nossa Subcomissão. V. S' deu
respostas precisas aos Deputados Constituintes.
As SI'" Deputadas Constituintes nunca têm as res
postas que precisam receber, porque, infelizmen
te, ainda existe isto. Precisamos de luzes para aju
dar os nossos Constituintes a escrever uma Cons
tituição que esteja realmente a nível de todos os
brasileiros e que venha a dobrar o ano 2000, se
Deus!

Vivemosnum clima de intranqüílidade. Foi isto
que quis realmente explicar a V. S' Temos vivido,
em São Paulo, aonde sempre vou, porque tenho
um apartamento em São Paulo, e no Riode Janei
ro deixei de ir, há 4 anos, porque tenho pavor
de sair do Aeroporto do Rio de Janeiro e ir até
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o meu apartamento. V. S', para mim, é um homem
experiente e conhece profundamente. V. S' olha
para o marginal, está sabendo quem é o marginal
e de que tipo é o marginal, porque, só em olhar,
sei que V. S' reconhece.

Permita-me garantir isto. Sou árabe, é "olho
por olho, dente por dente".

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Dr. Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TOMA - Acredito tenha dado
uma resposta satisfatória. Então, não posso corri
gir-me, porque realmente não sei onde não fui
claro.

Sobre a experiência de saber quem é o crimi
noso, o policial tem o apelido de ser o "tira".
O "tira" é uma expressão usada, porque, no grupo
em que alguns circunstantes se encontram, o poli
cialjá vai e tira de lado o marginal, por ter conheci
mento e realmente pela simples expressão do
olhar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
encerrando a nossa reunião, que foi altamente
produtiva para a nossa última audiência pública.

Amanhã esta Subcomissão estará reunida ordi
nariamente para discutirmos o encaminhamento
dos nossos trabalhos, já que encerramos a pri
meira etapa, talvez a mais importante, a etapa
das audiências públicas.

Agradeço, mais uma vez, ao Dr. Romeu Tuma
e aos Delegados da Polícia Federal, dentre os
quais, o Superintendente do DPF do Paraná, ao
Dr,Favetti, nosso amigo, e aos outros Delegados
de outros Estados, que têm estado conosco, aqui,
todos os dias. Agradeço também ao pessoal da
Polícia Militar e do Exército, que são pessoas co
nhecidas nossas e que estão aqui todos os dias
conosco. Por isso que destaquei apenas o pessoal
da Polícia Federal, que nos tem brindado diaria
mente com a sua presença, como as demais auto
ridades.

Também tenho uma concepção relacionada
com a Polícia Federal, patrulha Rodoviária Fede
ral, no caso. Quanto à transferência da Patrulha
Rodoviária,que não tem nada com a Polícia,con;
cordo plenamente com o que disseram aqui. E
um perigo danado injetarem-se 7 rrul e 500 ho
mens numa instituição que pretende continuar
a sua construção em termos de eficiência, de
capacitação, de operância. Colocar-se um pessoal
que não tem nada a ver com isso seria colocar
sangue ruim em sangue bom. E muito negativo,
por outro lado, é louvável a oposição da Polícia
Federal. Caso não haja a fusão da Patrulha Rodo
viáriaFederal ao Denatran, por que não as Polícias
Rodoviárias estaduais assumirem, no âmbito dos
seus respectivos Estados? Não vejo mal nenhum.
Já são Polícias especializadas em estradas, têm
a sua formação própria para isso, e não vejo mal
nenhum em a Patrulha Rodoviária, por exemplo,
que opera no Paraná, ser incorporada ou ser assu
mida pela Polícia Rodoviária do Paraná, usando
o meu Estado agora como referência.

De qualquer maneira, não é assunto para a
Constituição. É mais assunto para a nossa refle
xão, dentre outros assuntos que aqui analisamos.

Quanto ao problema do crime organizado, é
perfeitamente admissível, correto e justo, inclusive
subscrevi hoje uma proposta neste sentido, que
a PolíciaFederal atue, porque o crime organizado

extrapola realmente o âmbito das nossas Polícias,
principalmente da Polícia Civil, que é a polícia
encerragada de investigação. Nós, do Paraná, está
aqui o Superintendente que é testemunha, temos,
por sermos um Estado limítrofe com um país,
problemas seriíssimos na área do contrabando,
o tráfico de entorpecentes, e na área do furto
de automóveis. Verdadeiros absurdos acontecem,
em que cidadãos ficam expostos, sem a menor
possibilidade de recorrer a quem quer que seja,
porque é a coisa mais fácil do mundo contra
bandear, fazer o tráfico de entorpecentes e, em
seguida, passar para o País vizinho.E não se con
segue evidentemente sucesso.

Quantas vezes já fui testemunha de vitimas de
furto que foram elas mesmas descobrir os seus
veículos no Paraguai e chegaram até a furtá-los,
se é que se pode usar esta expressão, porque,
se não agissem assim, não tinham como recu
perar o seu patrimônio. Perfeitamente louvável
que a Polícia Federal tenha, na Constituição, defi
nida essa sua competência, e as Polícias Esta
duais, evidentemente, além de louvarem essa ini
ciativa, estarão à disposição, para colaborar, na
medida das suas possibilidades, com a Policia
Federal.

O Dr. Romeu Tuma traz aqui também uma
sugestão, perfeitamente compreensível, que o
problema da PolíciaRodoviária deve ser uma das
definições da competência das Polícias militares,
evidentemente porque a Polícia Rodoviária, pelo
menos no Paraná é assim, é um corpo também
da Polícia Militar.

Agradeço a todos os expositores, aos Consti
tuintes, às nossas Constituintes, à imprensa, aos
funcionários. Espero, como Presidente desta Sub
comissão, que, destes dias exaustivos de depoi
mentos e mais depoimentos, possamos tirar um
produto que seja o primeiro produto, como pro
posta, a ser encaminhado ao Plenário da Consti
tuinte, e com isso, possamos cumprir com o nos
so dever, que é aquele assumido em praça públi
ca, de elaborarmos uma Constituição que possa
ser digna da expectativa, dos sonhos e da espe
rança do nosso povo. (Palmas.)

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 20 horas.)

14" Reunião ordJnárla, realizada
em 12 de maio de 1987.

Aos doze dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às nove horas e quarenta
e cinco minutos, na sala de reuniões da Comissão
de Agricultura do Senado Federal, reuniu-se a
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade
e de sua Segurança, sob a Presidência do Senhor
Constituinte José Tavares, com'a presença dos
seguintes Constituintes: Antonio Perosa, Amaldo
Martins, Asdrubal Bentes, César Maia, Ezio Fer
reira, Hélio Rosas, Iram Saraiva, José Genoino,
Ottomar Pinto, Ricardo Izar,Roberto Brant, Ricar
do Fiúza (Relator), Sadie Hauache, Carlos Bene
vides, Raimundo Líra,Daso Coimbra, Telmo Kirst
e Furtado Leite. Havendo número regimental, o
SenhorPresidente declarou iniciados os trabalhos
e passou a leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presí
dente deu a palavra ao Relator, Constituinte Rícar
do Fiuza, que fez a entrega, formal, à Subcomis
são do Anteprojeto da matéria. Nada mais haven-

do a tratar, o Senhor Presidente deu por encer
rados os trabalhos, às onze horas e vinte minutos.
E para constar, eu José Augusto Panisset Santana,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

AJVEXO À PRESENTE ATA DA 14"REU·
NIÃO ORDINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DE
DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E
DE SUA SEaURANÇA, REALIZADA EM 12
DEMAlO DE 1987, ÀS 09:45 HORAS, OOE
SE PUBliCA COM A DEVIDA AUTORIZA·
9\0 DO SENHOR PRESIDENTE DA SUB·
COMISSÃo.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Haven
do número para esta reunião, declaro-a aberta
e gostaria de prestar algumas informações aos
companheiros da Subcomissão.

Inicialmente, havíamos decidido realizar uma
reunião, na manhã de hoje, por volta das 9 horas,
para discutirmos o parecer do Sr. Relator, que
seria uma espécie de parecer quase final sobre
as emendas que apresentamos dentro do prazo.
Mas, pressentindo a dificuldade da conclusão da
análise, por parte do Relator das emendas, e que
aconteceria o que aconteceu na fase primeira,
ou seja, o seu parecer somente foi possível ser
entregue ao Prodasen no último minuto do úJIimo
dia, esta Presidência, valendo-se de experiências
anteriores e consultando, isoladamente, alguns
companheiros, decidiu, então, adiar a análise que
seria hoje, pela manhã, para este horário. Mas,
no curso do dia, entre 9 horas da manhã e 13
horas, oportunidade em que conversei com oRe·
lator, por tefefone, senti que às 15 horas também
não seria possível, e digo por quê: o Prodasen
está assoberbado; todas as Subcomissões, pratí
camente, encerrando seus prazos no mesmo ins
tante, e por mais que o serviço de processamento
do Senado tenha trabalhado 24 horas corridas,
não é possível dar conta. Não posso precisar o
horário exato em que o Sr. Relator entregou o
seu parecer, mas S. Ex" me disse que entregou
ontem à noite dentro do prazo;o Prodasen passou
a noite toda trabalhando e, até agora, não foi pos
sivelobtermos o resultado dos trabalhos. É impor
tante tenhamos o material do Prodasen, porque
nos facilita; ele traz, em colunas, a disposição do
projeto do Relator, as emendas e o seu parecer
sobre as mesmas. Tenho a impressão de que,
sem esse material, temos que ser práticos, porque
ficará difícil votar - diria até que será impossível
votar, porque não conhecemos, oficialmente, a
posição do Relator sobre as emendas. Gostaria
de abrir a discussão, deixando aqui a minha posi
ção: acho que devemos fixar um horário que nos
possa dar tempo de receber esse trabalho do Pro
dasen para, então, retomarmos as nossas ativida
des e começarmos a votação.

O SR. CONSTITQlNTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte José
Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, V. Ex' tem absoluta razão. Não
podemos iniciar os trabalhos desta Subcomissão
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sem ter aqui o parecer do Relator sobre as emen
das. Por uma série de problemas de ordem técni
ca, não tivemos acesso nem ao conjunto das
emendas apresentadas na Subcomissão. Fiz ges
tões, esses dias todos, na Secretaria da Subco
missão, junto ao Prodasen, para ler todas as
emendas e não consegui cópia de todas as que
foram entregues à Subcomissão. Como vamos
iniciar o processo final, que é o coroamento de
todo o trabalho que realizamos aqui, desde as
audiências até a apresentação e discussão das
emendas, com destaques para a votação das
emendas rejeitadas ou não pelo Relator, sem ter
o parecer e mesmo que o parecer estivesse aqui,
agora, não poderíamos fazer os destaques, por
que precisamos de tempo para examinar o pare
cer do Relator sobre as emendas, a fim de saber
quais destacaremos para votar. Nesse sentido,
não temos outra saída. Tendo o parecer sido en
tregue ontem, no Prodasen, deveria ter sido tirado
xerox do mesmo para, pelo menos, entregá-lo
a cada membro da Subcomissão. Isso deveria
ter sido feito, porque teríamos tempo, pela manhã,
de ler o parecer.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Esta
foi a orientação que a Presidência deu à Secre
tária.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Deveríamos ter recebido xerox hoje, de manhã,
porque teríamos trazido os destaques. Nem isso
foi possível. Então, não existe outra saída para
esta Presidência, a não ser suspender esta reunião
e marcarmos uma outra para amanhã, sábado
ou domingo, ou no máximo segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O prazo
é domingo, nobre Constituinte. Segunda-feira te
mos que entregar o resultado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO -
, Temos que entregar segunda-feira, e até meia
noite. Então, veja bem, Sr. Presidente, minha pro
posta concreta: V. Ex' suspende a reuníão agora
- se o parecer fosse entregue agora iria propor
a suspensão, porque não tive tempo de fazer a
apreciação para o destaque - e marcaríamos
uma reunião para amanhã, desde que o parecer
chegue em nossas mãos hoje. Se marcarmos
para amanhã e o parecer não for entregue hoje,
não adianta; ou então, marcaríamos para segun
da-feira de manhã uma reuníão direta, até meia
noite, que é o prazo finalpara entregá-lo à Comis
são. Só temos essa alternativa.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Coloco
em discussão o assunto. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte lram Saraiva.

O SR. CONSTITUINTE lRAM SARAIVA - Sr.
Presidente, apenas uma informação. O Relator
confirmou a entrega no Prodasen. Quando?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Ontem,
dentro do prazo. Ele me disse que entregaria às
23 horas, hoje ele me disse que entregou dentro
do prazo, só não perguntei a que horas.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - E
a providência de se xerocar?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Essa
providência havia pedido à Secretária, ontem, as
sim que o Sr. Relator fizesse a entrega que a

Secretaria providenciasse cópia para fazer chegar
às mãos de cada Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA- Até
porque, Sr. Presidente, não podemos esperar,
uma vez que são 24 Subcomissões. V.Ex' já colo
cou o problema de que o Prodasen está assober
bado. Temos que ter isso em mãos.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Defi
nindo o dia e a hora em que voltaremos a nos
reunir irei pessoalmente no Prodasen ver o que
está acontecendo e, se for o caso, pego o parecer
e mando extrair fotocópias e faço chegar isso
às mãos de V.Ex'" hoje.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Hélio Rosas.

O SR. CONSTITUINTE HÉuo ROSAS - Sr.
Presidente, queria antes de intervir, consultar à
Presidência se já existe uma via expedida pelo
Prodasen?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não!
O que existe é o trabalho do Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Mas
expediria pelo Prodasen.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não
me consta que tenha. A mim não me consta.

Acabou de chegar o relatório. Pela grossura,
V.Ex"; podem ver que é impossível colocá-lo em
votação. No mínimo, temos que ter um tempo
razoável para analisá-lo. Porque não é possível
que, ao meio-dia, homens tão ocupados como
V. Ex", analisem tudo isto. Diante disso, defmire
mos uma data

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - Sr.
Presidente, em razão do volume que chega a nos
apavorar, e não temos condições reais de ler e
tomar conhecimento, passaremos o final de se
mana com esta calhamaço. A minha proposta
à Subcomissão, Sr. Presidente, é para que na se
gunda-feira, reuníssemos, durante todo o dia, até
à meia-noite, se possível. Porque não teremos
condições de, em algumas horas apenas, concluir
o que o próprio Relator gastou um tempo enorme
para terminar o seu trabalho.

Minha proposta é para que, segunda-feira, esta
Subcomissão se reúna a fim de apreciar definitiva
mente o parecer.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Para
que V. Ex' tenha uma noção de como as coisas
caminham: isto aqui não é o parecer. É o parecer
em várias cópias. Vejam Srs. a nossa situação.
Nós não sabemos nem a grossura do parecer.
Agora, vejam bem: aquilo ali é isso aqui multipli
cado várias vezes. De qualquer maneira, não é
a grossura do parecer que nos vai preocupar:
o que nos preocupará é o conteúdo, que é a
nossa grande responsabilidade. Consultaria, en
tão, ao Plenário para que horas e dia poderemos
marcar nossa reunião.

O SR. CONSTITUINTEIRAM SARANA- Volto
a reiterar. A minha proposta à Subcomissão é
para que segunda-feira nós nos debrucemos na
discussão da matéria e até à meia-noite possamos
concluir o trabalho. Porque é impossível, Sr. Presí-

dente, em poucas horas chegarmos à conclusão
de um assunto tão sério. A minha proposta é
a de que segunda-feira, pela manhã comecemos
a debater e a deliberar.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, a argumentação do Senador Irarn Sa
raiva é procedente. Só as conclusões é que estão
equivocadas. Porque, na realidade, são mais de
200 emendas e o exame de todas essas emendas
vai demandar um período muito grande, e nós
não teremos tempo, só na segunda-feira, para
examinar toda essa matéria. Então, a minha pro
posta é que a reunião seja suspensa agora, e
reiniciada ainda hoje, marcando uma para ama
nhã, domingo, e outra, segunda-feira; porque não
teremos tempo de examinar toda essa matéria
em um dia.

O SR. CONSTITUINTE lRAM SARANA- Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Iram Saraiva,
para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA- Ape
nas com relação ao que diz respeito à decisão.
A reunião poderá ser reiniciada hoje; podemos
ficar discutindo, mas estaremos discutindo o "se
xo dos anjos". Porque para tomarmos uma deci
são, para votarmos ou mesmo para pedirmos os
destaques antes de segunda-feira, só mesmo
quem não ainda observou as emendas apresen
tadas. Então, insisto que a Subcomissão analise
esse aspecto. A minha proposta é para que a
Subcomissão volte a se reunir em caráter de deci
são na segunda-feira.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, gostaria de deixar a minha sugestão
para que a próxima reunião fosse amanhã, no
período da tarde, porque assim teríamos um tem
po maior, a fim de apreciarmos as emendas e
o trabalho do Relator.

O SR. CONSTITUINTE OrrOMAR PINTO 
Sr. Presidente, concordo inteiramente com a posi
ção do Constituinte Ricardo Izar.Acredito que ha
verá tempo suficiente para se apreciar este relató
rio e intelectnalizar suas emendas neste resto de
tarde, à noite e ao meio-dia de amanhã; e, amanhã
à tarde, começaríamos a discutir e a votar. Segun
da-feira, no entendimento do Constituinte Iram
Saraiva, teríamos três dias para ler e votar assim,
o tempo seria muito maior. Então, deixar para
segunda-feira seria um prazo muito angustiado
para discutirmos e deliberarmos sobre essa ava
lanche de emendas que ai está. Por conseguinte,
endosso a posição do Constituinte Ricardo Izar
de marcar para amanhã à tarde, o início da discus
são, votação do relatório e das suas emendas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto se V. Ex' gostaria de fazer uma proposta
sobre o assunto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
(Intervenção fora do microfone.) - ... E as Suco
missões, agora, solicitando as apresentações de
emendas, ainda. O que acontece? A dilatação dos
prazos ferindo o Regimento, ele tem que quebrar
em algum momento, e está quebrando onde?
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Na ponta mais importante, porque é quando nós,
Constituintes temos que ter tempo para ler, para
apreciar e fazeros destaques, e nós não podemos
fazer isso a toque de caixa. Porque esse é o pro
cesso de coroamento o qual tem que se realizar
com o tempo, para que nós possamos ler o pare
cer sobre as emendas e ler as emendas. Pergunto
aos companheiros desta Subcomissão: quem
teve condições de ler todas as emendas apresen
tadas aqui? Eu, por exemplo, tentei ler e não con
segui, porque não tinha cópia. Todas as emendas,
as 230, parece, foram entregues aqui e ninguém
teve tempo de as ler. Como vamos iniciar um
processo de votação do parecer sobre as emen
das, os destaques, sem conhecer o conjunto das
emendas e sem um estudo rigoroso do parecer
do Relator sobre essas emendas? Não há condi
ções. Vamos fazer uma operação a toque de caixa
e é no momento final,num momento importante,
porque é a primeira vez que nós Constituintes
exerceremos o aspecto mais importante da sobe
rania da Constituinte que é o voto na matéria
constitucional. Sr. Presidente, é de suma impor
tância. Para proferirmos esse voto nos destaques
e nas emendas do parecer temos que ter tempo
para examiná-lo, trazendo os destaques aqui, nós
poderemos segunda-feira debater e deliberar.

A SRA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra à Constituinte Sadie
Hauache.

A SRA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE 
Em outra comissão presenciei que lá, eles entre
garam o trabalho do Relator, imediatamente a
Relatora leu o trabalho e começou a votação. Es
tou de acordo até que transfiramos para amanhã
à tarde, mas vamos precisar de tempo para votar
mos as discussões, aqui dentro, tenho certeza.
Então, o nosso querido ConstituinteJosé Genoino
que me perdoe, porque o admiro muito, mas gos
taria de sugerir sábado à tarde.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Algum
colega teria uma outra solução para esse proble
ma, ou ficaríamos nas propostas dos Constituin
tes Iram Saraiva, Hélio Rosas, Ricardo Izar,José
Genoino e Sadie Hauache e Ottomar Pinto?

O Constituinte Ottomar Pinto se solidarizou
com a proposta do Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra ao Constituinte Hélio
Rosas.

O SR.CONSTITUINTE HÉUO ROSAS-Retiro
a minha proposta para concordar que seja ama
nhã; curvo-me, em parte, aos argumentos aqui
apresentados.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex"
então comunga com aqueles que disseram que
devíamos começar amanhã à tarde?

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS- Exa
tamente! Caso isso não ocorra vou ressaltar a
minha responsabilidade. A duração dessa nossa
reunião será bastante extensa: então, ponderaria
que se iniciasse mais cedo. Imaginemos que o

Plenário decida que se inicieamanhã pela manhã.
Pergunto: Será que de agora até amanhã de ma
nhã V. Ex" teriam tempo suficiente para analisar
o parecer?

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Sr.
Presidente, são mais de 200 propostas de emen
das. Além do Relatório que voltaremos a analisar,
com certeza, o Sr. Relator apresentará um novo
Relatório; logo, deve ter lido todas as emendas,
e teremos também que lê-Ias. Teremos, sobre
tudo, que observar o anteprojeto que foi apresen
tado novamente. Volto a insistir. Não se trata só
do problema a toque de caixa, mas é que os
prazos estão sendo dilatados cada vez mais; e
somente sobre nós recairá isso? Temos também
outras propostas em outras Subcomissões; temos
que discutir e debater. Afinalde contas, a Consti
tuição não está sendo elaborada somente por esta
Subcomissão, temos outros trabalhos. A minha
proposta é exatamente por esta razão, iniciarmos
na segunda-feira, e nós temos até à meia-noite.
E sei que com a presença do Relator será possível
concluir o Relatório final.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra à Constituinte Sadie
Hauache.

O SRA. CONSTITUINTE SADIEHAUACHE 
A Subcomissão de Tecnologia e Comunicação
iniciou imediatamente, meu Deus do céu! Por
que não poderíamos iniciar amanhã de manhã,
que seria melhor até do que à tarde? Sugiro até
que possamos votar imediatamente a esse respei
to, porque teríamos uma conclusão definitiva.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Vouco
locar em votação as propostas, porque não tenho
outra forma de aferição a não ser através do voto.

Temos aqui, na realidade, quatro propostas
já que o Constituinte HélioRosas retira a sua para
efeito de economia processual -, as dos Consti
tuintes Iram Saraiva e José Genoino são para ini
ciarmos os trabalhos segunda-feira às 9 horas
pela manhã; a dos Constituintes Ricardo Isar e
Sadie Hauache para reiniciarmos os trabalhos
amanhã, sábado, às 14 horas.

Colocarei em votação pela ordem de chegada
a proposta do Constituinte Iram Saraiva consubs
tanciada pelo Constituinte José Genoino, que é
segunda-feira às 9 horas. Só que não podemos
perder de vista que à meia-noitede segunda-feira
termina o nosso prazo.

Em votação.
Os Constituintes que estiverem de acordo com

as propostas dos Constituintes Iram Saraiva e Jo
sé Genoino, para procedermos os trabalhos de
votação e até de discussão, se for o caso, segun
da-feira, a partir das 9 horas, permaneçam senta
dos. (Pausa.)

(Procede-se à contagem dos votos.)

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Foi rejei
tada a proposta, o que significaque começaremos
amanhã às 14 horas.

Diante desta decisão do Plenário, encareço aos
meus Colegas que, amanhã, às 14 horas, esteja
mos reunidos. Vamos nos reunir na Comissão
de Finanças, porque tem mais espaço, inclusive
para as pessoas que nos honram com a sua pre
sença.

Consulto os nobres Constituintes se já recebe
ram o parecer. (Pausa.)

Pediria mais um minuto de atenção. Gostaria
de consultar ao Plenário se nós deveríamos proce
der à leitura, através do Relator, de seu Parecer
nesta reunião, ou se faríamos no sábado logo
no início da reunião. Como existem duas propos
tas eu sou obrigado a tomar o voto.

Pediria aos Constituintes que me dessem per
missão para colher os votos.

Gostaria de formular novamente a pergunta,
para que não haja nenhuma dúvida. Parece-me
apenas o Constituinte Ézio Ferreira é quem gosta
ria que fosse feita a leitura do parecer agora. Além
do Constituinte Ézio Ferreira há mais alguém
(Pausa.)

Então, fica marcada para amanhã às 14 horas.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 33
minutos.)

15"Reunião Ordinária, realizada

em 18 de maio de 1987.

Aos dezoito dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às quinze horas e cinqüen
ta minutos, na Sala da Comissão de Agricultura
-Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subco
missão de Defesa do Estado, da Sociedade e de
Sua Segurança, sob a Presidência do Senhor
Constituinte José Tavares, com a presença dos
seguintes Constituintes: Daso Coimbra, Ricardo
Fiúza,Arnaldo Martins,César Maia,José Genoíno,
Ottomar Pinto, Roberto Brandt, Lysâneas Maciel
e Prisco Viana.Havendo número regimental o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e passou a leitura da Ata da Reunião anterior,
que foi aprovada por unanimidade. A seguir, o
Senhor Presidente deu início ao expediente, que
teve por objetivo a discussão do Anteprojeto do
Relator e de Emendas apresentadas por Consti
tuintes, da Subcomissão. Usaram da palavra pela
ordem os Senhores Constituintes José Genoíno,
Ricardo FIuza, Roberto Brandt, César Maia, Lysâ
neas Maciel e Ottomar Pinto. O inteiro teor dos
debates será publicado, após a tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográ
fico, no Diário da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos, às
dezessete horas e cinqüenta minutos, convocan
do os Senhores Constituintes para a próxima reu
nião a ser realizada dia vinte e dois de maio, às
nove horas, para a apreciação dos pareceres do
Relator sobre as emendas apresentadas. E, para
constar, eu José Augusto Panisset Santana, Se
cretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo SenhorPresidente.

ANEXOÀ PRESENTE ATA DA 15"REU
NIÃO ORDINÁRIA DA SUCOMISSÃODE
DEFESA DO ESTADO. DA SOCIEDADE E
DE sa« SEGURANÇA, REALIZADA EM 18
DE MAIODE 1987, ÀS 15:50HORAS, QUE
SE PUBLICA COMA DEVIDA AUTORIZA
9\0 DO SENHOR PRESIDENTE DA SUB
COMISSÃO:

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Compa
nheiros, havendo quorum a Presidência declara
aberta mais uma reunião ordinária da nossa Sub
comissão, que foi convocada para discussão e
análise de parte das propostas, porque são muitas;
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inclusive o Relator informou que, somente hoje,
90 novas propostas foram encaminhadas para
análise e, desde de manhã, S. Ex' está quase que
de plantão permanente recebendo essas propos
tas. É a razão do atraso, pelo que S. Ex' pede
escusas.

Esta Presidência, verificada a leitura da ata da
reunião anterior, passa às razões específicas deste
nosso encontro.

Hoje, à meia-noite, encerra-se o prazo para o
oferecimento de emendas ao projeto do Relator,
a partir daí correm 3 dias, conforme o Regimento
para que S. Ex' fale a respeito das emendas, o
que significa que a partir de sexta-feira esta Sub
comissão pederá entrar no processo de discussão
final e, em conseqüência, na votação.

Hoje, a nossa Subcomissão vai, dentro do pos
sível, fazer análise dos trabalhos encaminhados
ao Sr. Relator em forma de emendas.

Tenho a impressão que cada Constituinte deve
ter recebido um avulso de cada emenda, mas,
não sei como poderemos iniciar essa discussão.

Na realidade, há um processo convencional,
o da Câmara dos Deputados: poderemos discutir
pela ordem de chegada, ou pelo assunto. Consul
tarei o P1en6rio para que possamos melhor enca
minhar as discussões.

Nunca é tarde demais lembrar que metade dos
Membros desta Subcomissão tem compromisso;
inclusive nós, do PMDB, temos uma reunião da
maior importãncia às 17 horas, da nossa Banca
da, para análise de assunto da maior relevância
e caso não consigamos esgotar os assuntos, fica
ria, automaticamente, convocada uma reunião
para amanhã às 9 horas.

Consulto o Plenário para saber que metodo
logia se poderia adotar aqui no que diz respeito
à discussão dessas emendas.

Com a palavra, pela ordem, o Constituinte José
Genoino.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente a minha sugestão de encaminha
mento da discussão seria baseada no roteiro no
anteprojeto do Relator.

Se formos discutir emenda por emenda, vamos
ter uma discussão muito prolongada, muito pul
verizada.

Nesse sentido a minha proposta é a seguinte:
que seja feita a discussão ponto por ponto, e,
nessa discussão ponto por ponto, os Membros
dessa Subcomissão vão se referenciar nas suas
emendas e também no projeto do Relator,porque
vamos discutir não só as emendas apresentadas,
como e principalmente o anteprojeto do Relator.

Então, por exemplo, discutiremos o item A do
anteprojeto, Defesa do Estado de Sítio, e discuti
remos as emendas desse item. Em seguida, dis
cutiremos o item seguinte, da Segurança Nacio
nal e iríamos abordando o anteprojeto e as emen
das apresentadas. Em primeiro lugar as emendas
apresentadas pelos Membros da Subcomissão e
também das emendas de Constituintes que não
são da Subcomissão, mas que tratam daquele
mesmo assunto.

Acho que seria a maneira melhor de ordenar
os debates e pulverizar várias emendas soltas, as
sim, seguir mais ou menos os tópicos do ante
projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - E qual
a duração da discussão em cada artigo? Até por-

que acho difícil esgotarmos hoje a discussão, até
porque nós vamos, na seqüência, depois que o
Sr. Relator falar sobre as emendas, voltar ao as
sunto novamente.

Me parece altamente positiva a discussão
exaustiva, porque os assunto são muitos e todos
eles de grande importãncia, mas busco a luz dos
colegas, Já que, como eu disse no início, tudo
aqui é novo.

O SR. OTTOMAR PINTO - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Otto
mar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
A minha sugestão é que, a exemplo do procedi
mento do Regimento da Constituinte, foram apre
sentadas as emendas; o Relator trabalhou em ci
ma dessas emendas, apresentou o seu Substi
tutivo acolhendo o que achava o que devia ou
não, e depois voltou com o Substitutivo, e, no
vemtne, os Constituintes fizeram os seus desta
ques, discutiram, defenderam os seus destaques.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - É uma
sugestão. Na realidade eu vejo como único cami
nho, mas já na fase de votação.

Aquele Constituinte que pedir destaque de de
terminado dispositivo capítulo ou seção, e o Ple
nário acolhendo o pedido de destaque, vota-se
os demais e ressalva os destaques, mas, isso na
fase de votação.

Estaríamos agora, na fase de discussão e, se
gundo, mais ou menos, ficou definido, apesar de
que nós aqui não podermos estabelecer regras
fixas, hoje se falaria alguma coisa a respeito das
emendas e, conseqüentemente, estaríamos falan
do do próprio texto do Relator.

O Sr. Relator gostaria de fazer uso da palavra.

O SR. REU.TOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, gostaria de antes de en
cerrar a reunião, que o Sr. Presidente, por favor,
conferisse o cronograma dos trabalhos para exa
tamente definirmos como será discussão, porque
hoje é segunda-feira dia 18, nós estamos rece
bendo as emendas dos companheiros.

Naturalmente, acho extremamente válido e es
clarecedor o debate. Tivemos 4 dias para gerar
esse texto base, esse anteprojeto, no qual eu mes
mo detectei uma séria de falhas. No dia seguinte,
ao lê-lo, já impresso, detectei uma série de falhas,
erros de máquina, algumas omissões, como por
exemplo do papel da polícia federal, Competência
da União. Continuo criticando essa maneira aço
dada, precipitada, quando se tenta fazer uma
Constituição às carreiras, como se nós não tivés
semos nenhuma lei.

Mas,estou diante da vontade da Maioria.Queria
apenas saber, Sr. Presidente, se nós vamos discu
tir essa matéria até o dia em que o Relator tenha
que entregar a sua conclusão, porque eu preciso
ter o dom da onipresença para analisar, até em
respeito aos companheiros, 90 propostas de per
si, e aprovar ou não. Devo dizer, Sr. Presidente,
que já as li todas. Devo confessar que li, pratica
mente, todas, eu tenho a impressão de que colhe
remos partes extremamentes importantes, algu
mas discussões apenas de ordem semântica.

Verifico, também, quase uma tendência de pen
samento na Subcomissão no tocante ao papel
das Forças Armadas com variações, algumas me
nores, maiores. A Imprensa tem dado, alguns jor
nais, uma cobertura muito equilibrada, outros
uma cobertura emocional, outros tacharam até
o Relator de militarista.

Lamento que o Deputado José Genoíno tenha
se retirado, vou esperar um pouquinho, porque
vou me referir a S. Ex' e não quero fazê-lo na
ausência.

Num programa de televisão, S. Ex' apresentou
uma emenda vazada em termos pessoais, onde
ele dizque o Relator pretendeu "no afã de contem
plar fielmente as sugestões trazidas pelo escrito
do Centro de Comunicação Social".

Dirigia-me aos companheiros, Deputado José
Genoíno, dizendo o seguinte - que dá para sentir
claramente uma tendência na Subcomissão, uma
tendência de comportamento.

Verifica-seuma quase unãnírnídade em manter
não só nas propostas dos colegas como da Sub
comissão, manter o papel das Forças Armadas
na defesa interna, com a preocupação de todos,
como do Relator, principalmente do Relator, em
ter o dispositivo de forma absolutamente constitu
cional. Devo dizer a V.Ex', que a única proposta
dissonante é a de V.Ex'.É um direito que assiste
a V. Ex', mais do que um direito, é um dever
defender aquilo em que V.Ex' acredita.

Devo dizer, também, a V.Ex'que a única dispo
sição de apresentação de emendas, que tem um
toque pessoal, é a de V. Ex', quando V. Ex' diz
que o Relator:

"No afã de contemplar fielmente as suges
tões trazidas por escrito do Centro de Comu
nicação Social."

Devo, antecipadamente, dizer a V. Ex' o seguin
te: como Relator desta Comissão procurei, inclu
sive, não indicar pessoas ou entidades para aqui
exporem suas idéias, trazerem a esta Subcomis
são os seus subsídios. V. Ex' indicou pessoas e
nós ouvimos.

Recebi com muito prazer e li com muita aten
ção o anteprojeto do PT. Sei das tendências de
V.Ex' e as respeito. V.Ex' é que parece que não
respeita as minhas, porque, em momento ne
nhum desse debate, eu disse a V.Ex' que a posí
ção de V. Ex' era antidemocrática, mesmo que
eu saiba que V. Ex' pertence a um Partido que
recebe palavras de ordem, mas eu não pertenço
e não recebo palavras de ordem de ninguém.
O que eu acho é que política não é filosofia, polí
tica é uma ciência concreta da arte do possível
e fiztodos esses mecanismos da forma mais de
mocrática possível. Portanto, devolvo a V. Ex' a
insinuação de que recebo afronta de quem quer
que seja, ou qualquer coisa, porque tenho 20 anos
nesta Casa e tive sempre a mesma postura e
as mesmas posições mais liberais. Se V.Ex' não
sabe, porque nesta época não era Deputado, fun
dei, nesta Casa, o Grupo Renovador da Arena
contra todos os atos de exceção. Sou homem
de pnncípíos e faço as coisas que acredito.

Lamento que V.Ex'tenha sido o único a propor
uma emenda na qual se refere diretamente ao
seu colega e de uma forma desrespeitosa, eu
que tanto tenho prezado o respeito a V. Ex'. Se
V. Ex' continuar com aquele tratamento cortês
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e parlamentar, se nós tratarmos as coisas no cam
po substantivo, tenha a certeza V.Ex' de que nós
encontraremos um caminho, porque não iremos
nunca ao campo pessoal. Devo dizer isto a V.
Ex' porque está escrito nos Anais da Constituinte.
V. Ex' me ofende, de maneira involuntária, acre
dito porque não creio que V. Ex' queira fazê-lo
de forma voluntária.

O que propõe V. Ex' - já entrando na discus
são, Sr. Presidente - é o Estado sem a menor
defesa. Em 240 propostas que recebo, é a pro
posta do Exm° Sr. Constituinte, Deputado José
Genoíno única. S. Ex' acha que a sociedade só
tena um texto que lhe agradaria, a proposta do
Constituinte José Genoíno. Eu poderia gerar um
texto que arrancaria aplausos dele e de sua Banca
da, um texto que dissesse claramente que o Esta
do devia abrir mão de todos os seus mecanismos
de defesa democrática, o Estado deve ficar abso
lutamente aberto às investidas de grupos de mino
ritários, organizadamente grupos que querem fa
zer crer à Nação serem o repositório da verdade
universal e o detentor da única verdade neste País.

Se eu dissesse que o Estado estava aberto a
todas as investidas dos que querem perturbar a
vontade da maioria constituída democraticamen
te, talvez agradasse a S. Ex'.

Eu não poderia iniciar a discussão sem dizer
a V. Ex' do meu repúdio ao tratamento que V.
Ex' me deu.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte José
Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, nobre Relator vou deixar minha
posição muito clara. Nós temos posições diver
gentes no campo doutrinário e essas posições
divergentes podem ser conceituadas, podem ser
denominadas como, muitas vezes, em debates
que temos feito dentro desta Comissão e no Ple
nário da Constituinte, as denominações se colo
cam.

Deputado Constituinte Ricardo Fiúza: quando
nós estamos fundamentando uma emenda, sobre
a questão da natureza dos mecanismos de defesa
do Estado, a posição que eu coloco aqui, em
relação ao Estado, não é a de que esses meca
nismos sejam apenas coercitivos - mas estou
me referindo a mecanismos que não são apenas
coercitivos do Estado por uma visão do Estado.
E eu quero deixar bem claro que essa função
que eu tenho em relação ao Estado não é por
uma questão conjuntural, é por uma crítica, inclu
sive, que eu faço, a Estados que, embora tenham
regimes, que possam ser semelhantes a alguém
que possa imagmar que eu penso do mesmo
jeito, eu tenho uma posição crítica, porque, para
mim, o Estado tem o aspecto coercitivo, mas
ele também o aspecto político da hegemonia polí
tica. E no Relatóriode V.Ex' está claro aqui, predo
mina exclusivamente os aspectos coercitivos na
defesa do Estado.

Quando eu me referi, por exemplo, ao docu
mento entregue pelo Centro de Comunicação So
cial do Exército, não me referi a esse documento
de uma maneira pejorativa.Referi-mea este docu
mento como um documento que foi entregue
à Constituinte, como várias propostas que foram
entregues aqui na Constituinte, e a esse docu
mento não faço nenhuma adjetivação; faço uma

consideração ao documento. E reafirmo aqui o
que disse na Folha de S. Paulo que, inclusive,
no documento, na parte sobre as Forças Arma
das, V. Ex' no seu Relatório apresentou um acrés
cimo que não consta no documento, que acho
que o documento até estava mais aceitável e te
nho emenda nesse sentido. Isso foi até objeto
de um diálogo, presenciado por um repórter da
Folha de S. Paulo junto com um dos assessores
militares.

É nesse sentido que me referi à colocação de
V. Ex', nessa fundamentação da minha proposta.

Se ao fundamentar uma proposta, nobre Cons
tituinte Ricardo Fiúza, na justificativa; se ao funda
mentar esta justificativa, se ao escrevermos esta
justificativa, há termos dúbios, isso faz parte do
debate político, isto faz parte do enfrentamento
político. Não é nenhum ataque pessoal a V. Ex'
como nunca fiznenhum ataque pessoal aqui. Afir
mo posições políticas e faço críticas.Assim como,
no debate político, as pessoas podem achar que
minha posição não é democrática, eu posso achar
que a posição de outras pessoas não é demo
crática.

Quero deixar bem claro que, no debate sobre
o Estado, eu vou deixar, com todas as letras, que
eu condeno as medidas apenas coercitivas do
estado, predominando o aspecto militar aqui no
Brasil. Eu condeno na Polônia, porque eu acho
que o Estado não deve ser apenas repressivo,
não é sua função principal. Isso eu vou criticar,
isso faz parte de uma posição teórica, isso está
escrito na emenda que eu apresento a outro pro
jeto de V. Ex', suprimindo o estado de defesa
e aceitando o estado de sítio em outras circuns
tâncias. Isso, nobre Constituinte, faz parte de um
debate, faz parte de uma discussão.

Qualquer Constituinte pode fazer uma avalia
ção, pode fazer uma apreciação sobre as propos
tas que estão colocadas aqui e essas propostas
são ou não aceitas, assim como V. Ex' podia dizer
o seguinte: que a minha proposta e as minhas
emendas de Constituinte estão iguais a determi
nadas propostas que fazem, por exemplo, outras
entidades da sociedade. Isso não é nenhuma colo
cação pejorativa, isso é apenas uma colocação
de identidade de pensamento, que expressei nes
sa justificativa da minha emenda, suprimindo o
estado de defesa.

O SR.CONsmUINTE CÉSARMAIA-Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSARMAIA -Sr. Pre
sidente, acredito que o debate do Sr. Relator com
o nobre Constituinte José Genoíno poderia nos
dar uma indicação de qual deveria ser a forma
de trabalhar nesta reunião. Acho que cada um
de nós poderíamos fazer comentários gerais so
bre o Relatório de S. Ex' e, a partir da amanhã,
entraríamos nos capítulos ou nas seções. Isto da
ria uma visão geral para V.Ex' e para o Sr. Relator
das nossas posições e, depois, entraríamos nos
detalhes das reuniões ou dos capítulos no dia
de amanhã.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Perfeito.
Só que ficaríamos no âmbito da discussão ape
nas. Porque, como disse, a fase de votação só
vai se iniciar depois que o Relator falar sobre as

emendas. Acho que seria mais uma reunião, co
mo o próprio nome diz,de.discussão, de estudos,
de trocas de idéias até de posicionamentos, de
maneira a facilitar, já que os prazos são muitos
rápidos para faciliaro nosso trabalho por ocasião
da análise do parecer final do Relator depois que
falar sobre as emendas. Tenho impressão que
não temos como fugir disso.

Consultaria, então, aos colegas se teria eu dese
jo de iniciar a discussão - e acho válida aquela
colocação do Constituinte José Genoíno - de
iniciarmos a discussão exatamente tomando co
mo base, como ponto de partida o projeto do
Relator.

Se o Plenário assim entender, de minha parte
não há oposição, caso contrário, tenho impressão
que a nossa reunião estaria assim sem muita ra
zão de ser.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex', para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, aproveitaria para sugerir que
cada um dos Constituintes, ao apresentar emen
da, apresentasse a sua justificativa.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Acho
essa colocação a mais plausível porque o texto
em si é muito frio, por mais que dominemos o
assunto. Então, cada Constituinte faria, então,
uma breve exposição das razões da apresentação
das suas emendas. Acho que esse seria talvez
o melhor ponto de início de discussão.

Com isto o Sr. Relator teria depois as notas
taquigráficas para, além da análise documental
da emenda - porque há emenda que tem justifi
cativa, há emendas que não tem.

Há emenda que tem uma justificativa ampla,
há emenda que tem uma justificativa sucinta.
Acho que o Constituinte ArnaldoMartins,tem toda
a razão ao fazer esta proposta.

Consultaria V. Ex' se poderia, então, iniciar a
defesa das suas emendas ou de parte de suas
emendas, nunca perdendo de vista o compro
misso que temos da reunião da bancada às 17
horas.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, Sr. Relator, inicialmente, esta
mos apresentando uma proposta quanto ao §
10 do art. 14. Isso porque o § 10 do art. 14 diz
o seguinte:

"§ 1O As garantias e vantagens constan
tes deste artigo são extensivas aos oficiais
das forças policiais e Corpo de Bombeiros
dos Estados-membros, dos Territórios e do
Distrito Federal."

Discordamos que fosse tão-somente para os
oficiais e apresentamos a seguinte emenda:

"Emenda n° - Os direitos e os de-
veres constantes deste artigo são extensivos
aos integrantes das forças policiais e Corpo
de Bombeiros dos Estados, dos Territórios
e do Distrito Federal."

Ou seja, alteramos que no anteprojeto davam
estas vantagens tão-somente para os oficiais.
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É o art. 14 § 10.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex"
poderia repetir a sua argumentação.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- No anteprojeto consta que as garantias e as
vantagens constantes deste artigo são extensivas
aos oficiais das forças policiais e Corpos de Bom
beiros dos Estados-membros, dos Territórios e
do Distrito Federal.

Então, a nossa emenda é que não se restrinja
tão-somente aos oficiais, se restrinja a todos 05

integrantes, ou seja, ficaria assim:

"Emenda n° 05 direitos e 05 deveres
constantes deste artigo sejam extensivos aos
integrantes das forças policiais e Corpos de
Bombeiros dos Estados, dos Territórios e do
Distrito FederaL"

Além de estender a todos também colocamos
05 deveres, porque acho que não se dá só direitos.
Então, quando se dá direitos também deve se
dar deveres. Então, seriam 05 direitos e 05 deveres
para todos 05 integrantes. .

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra a V.Ex',

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Pres~ente, este artigo do nobre Constituinte
Arnaldo Martins se reporta às prerrogativas dos
oficiais das Forças Armadas. Dai porque entendo,
eu o Relator, ao estender as prerrogativas aos
militares das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros, que S. Ex" especificou que essas prer
rogativas abrangiam 05 oficiais. Porque todo o
artigo é pertinente apenas à tutela da patente dos
oficiais das Forças Armadas. Quem tem patente
é o oficial, o praça não tem patente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobre
Constituinte, queria que V. Ex" lesse o § 4° que
diz assim:

"§ 4° O militar da ativa empossado em
cargo público permanente estranho a sua
carreira, será imediatamente transferido para
a reserva com 05 direitos e deveres definidos
em lei."

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO -
V. Ex" tem razão. Acho que aí é preciso fazer-se
uma adequação porque estão misturando...

No caput do art. 15 é explicito com relação
aos oficiais. Ele diz bem:

"Art. 15. Aplenitude aos oficiais da ativa,
da reserva e reformados."

Aídepois, nos parágrafos generaliza para todos
os militares. Então, aí precisa fazer uma alteração.

Justifica-se a interpretação do Constituinte Ar
nando Martins.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O Sr.
Relator está fazendo as anotações e, evidente
mente, que será motivo de uma análise mais pro
funda. Mas, em princípio, ele acha que V.Ex" está
com a razão.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Quanto o art. 20, ou seja, o que trata da Polícia
Federal, achamos que deve-ta constar mais dois

itens. Um deles seria previnir e reprimir o tráfico
de entorpercentes e drogas alucinógenas. Isso se
ria o 24/1. E o 2313, que seria a ação repressiva
contra crimes de repercussão internacional, con
trole e documentação de estrangeiro e expedição
de passaportes. Julgo que deveria constar especi
ficamente...

O SR. CONSTITUINTE RICARDO F1UZA- De
vo dizer a V.Ex" que já havia detectado essa lacu
na. Inclusive. tenho recebido todos 05 grupos de
pessoas e entidades interessadas. O Dr, Romeu
Tuma já havia solicitado essa modificação. Acho
a absolutamente pertinente.

Salvo melhor juízo, parece-me redundante refe
rir-se a passaportes, etc., quando digo "judiciária
marítima e aérea e de fronteiras". Nessa expres
são, no § 4° do art. está, incluída toda a compe
tência e as atribuições. Tenho certo receio de
detalhá-Ias, pois, na medida em que o fizer, se
porventura me esquecer de alguma, esta estará
incluída no texto. É aquela velha expressão do
advogado: "Vamos entender a vontade e o espírito
do legislador". Nesse caso, o advogado haveria
de dizer: "Este caso não estava previsto. Tanto
o legislador quis excluír, que nominou todos os
casos". É, portanto, um risco. Se deixarmos a
expressão "marítima, aérea e de fronteira", salvo
melhor juízo da Subcomissão, contemplaria, de
forma mais abrangente, todas as atividades: pas
saportes, etc.

Em princípio, V. Ex" fique certo de que sua
observação não só é pertinente, como o Relator
já havia detectado essa lacuna nas atribuições.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Ainda nesse art. 20, Sr. Relator, sugerimos a
Emenda n°25/0. O parágrafo único dizo seguinte:

"A lei regulará a sua organização, compe
tência e funcionamento, bem como as dele
gações de competência e convênios que po
derá firmar com os órgãos estaduais de segu
rança e com as Forças Armadas."

Demos essa sugestão, Sr. Relator, porque -
V.Ex" deve saber- as Forças Armadas têm várias
unidades em fronteiras, que poderiam, até mes
mo nesses assuntos de contrabando, etc., coope
rar com a Polícia Federal como também a Aero
náutica, no transporte aéreo, etc.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Se V. Ex"
me permite, a legislação ordinária atual já prevê
essa competência. V.Ex" tem muita razão quando
sugere, no tocante à Polícia Federal, que se colo
que como um parágrafo único, na hipótese de
não haver outro, que uma leiorganizará as polícias
estaduais eu chamaria uma lei orgânica de cada
uma dessas polícias. Concordo basicamente 
salvo melhor juízo no texto, porque obviamente
não estamos usando relações definitivas- com
a observação de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Quanto ao art. 13, que fala sobre a destinação
das Forças Armadas, sugerimos a seguinte reda
ção:

"As Forças Armadas destinam-se a garan
tir a integridade do território brasileiro e a
assegurar a independência e a soberania do
País.

Parágrafo único. Lei complementar re
gulará o emprego das Forças Armadas, na
garantia dos Poderes constitucionais na lei
e na ordem.'

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Gostaria
de não emitir ainda opinião sobre esse parágrafo
- prometo a V. Ex" que vou dedicar a melhor
das atenções - porque teria que comparar os
textos para verificar se seria realmente compe
tência da legislação ordinária.

Se o Sr. Presidente e 05 demais Membros desta
Subcomissão me permitem, vou lembrar alguns
detalhes para melhor esclarecer o debate. Em
algumas propostas, 05 companherios acharam
que havia um detalhamento excessivo no tocante
às Forças Armadas inserido no texto constitu
cional.

Fiz isso de maneira a evitar que, no capitulo
que compete a outra Comissão - Estatuto do
Funcionário Público -, se tivesse de dizer: "exce
tuando as Forças Armadas" ou dando tratamento
diferenciado a elas. Nosso objetivo não foi o de
fornecer, neste capitulo que a nós é pertinente,
uma descrição pormenorizada.

Se 05 eminentes companherios verificarem, es
sa descrição saiu da Organização do Funciona
lismo Civil, que fazia ressalva em todos os' seus
itens, para se incorporar a um capitulo específico.
Toda a matéria que foi levada para esse capítulo
figuraria no pertinente ao Funcionalismo Civil, ca
da um com a ressalva: "No caso das Forças Arma
das", ...

Isso foi feito em virtude de estarmos tratando
de um capítulo isolado, salvo melhor juízo da Sub
comissão.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
-Apresentamos outra emenda, que seria aditiva,
em que haveria uma conceituação de segurança
nacional 2814. Seria o artigo conceituando a Se
gurança Nacional:

"Segurança nacional é obtida através de
ações políticas, econômicas, militares, psi
cossociais e de defesa da sociedade, objeti
vando a soberania, a democracia, a integra
ção nacional, a integridade dos patrimônios
nacional e privado, o progresso e a paz social.

Parágrafo único. Toda pessoa, natural ou
jurídica, é responsável peja segurança nacio
nal nos limites definidos em lei."

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Nobre
companheiro, esse assunto Segurança Nacional
é sempre tratado de forma extremamente erno
cionaI. O Relator teve o cuidado - para não dizer
a preocupação - de evitar formular, na Consti
tuinte, um conceito de segurança nacional.

Perdoe-me, mas V. Ex" está formulando um
conceito. Esses objetivos e conceitos são mutá
veis. A sociedade, na sua dinâmica, pode tê-los
hoje como conceitos adequados de segurança,
mas pode não 05 ter amanhã. Por esse motivo,
formulei o conceito de segurança correlacionan
do-o ao papel do Estado em relação à Nação.
Em duas linhas, acho que sintetizam o conceito
extremamente abrangente de segurança.

"Segurança nacional é, acima de tudo, a
garantia de liberdade, sem a qual não se pode
pensar no Estado democrático."
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Isso é segurança: a garantia de liberdade. Se
começarmos a criar conceitos, vamos entrar nu
ma doutrina. Daqui a pouco, a atividade-meio que
é a segurança, para a felicidade e a democracia,
vai virar atividade-fim. Nossa preocupação é que
isso não aconteça. Mas estou sempre disposto
- claro, é minha obrigação - a reabrir a questão.

Digo, em respeito a V. Ex"., por que razão fIZ
questão de não emitir conceitos sobre segurança
nacional. Segurança nacional para mim é a garan
tia da liberdade, sem a qual não se pode pensar
em Estado democrático. Foi em função de se
criar uma doutrina que houve as distorções que
o passado tão recente registra.

Respeito a opinião de V. Ex", mas este é um
ponto em que divergimos

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Relator, segurança nacional é bastante
abrangente. No aspecto em que foidefinida,pare
ce tão-somente uma atividademilitar,quando não
o é. A proposta de se alongar essa conceituação
foi com a intenção de esclarecer que não é só
uma atividade militar.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, (pela ordern.) Nas diversas discus
sões e colocações feitasaqui pela ESG, pelo Coro
nel Cavagnari, enfim, pelos expositores que por
aqui passaram, discorrendo sobre doutrina de se
gurança, foi dito que segurança nacional é um
estado, não é um conjunto de ação. A ação dinâ
mica poderia ser rotulada de defesa, defesa que
pressupõe um conjunto de ações. Mas a segu
rança em si é um estado, um estado de satisfação,
de plenitude; é um conceito estático e não dinâ
mico, discrepando da colocação do nobre Consti
tuinte Arnaldo Martins.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Consul
taria o colega Arnaldo Martins se já esgotou as
suas emendas.

O SR CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Tenho mais uma só.

A outra seria em relação ao art. 11, em que
é dada a constituição do Conselho de Segurança
Nacional. Dela discordo, porque basicamente o
Presidente da República, o Vice-Presidente,todos
os Ministros de Estado, Presidente da Câmara
dos Deputados, Presidente do Senado, Presidente
do Supremo Tribunal Federal, sendo basicamen
te todas as decisões do Executivo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex"
incluiu o Presidente da Câmara e do Senado?

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Não, porque já estavam incluídos todos os
Ministros, o Presidente da República,o Presidente
da Câmara dos Deputados, o Presidente do Sena
do Federal. E eu ainda coloquei um parágrafo,
em que a lei regulará a sua organização, o seu
funcionamento e a lei poderá impedir os mem
bros natos ou eventuais.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr.
Relator, se V. Ex" também consultasse, e acredito
que deve ter consultado o anteprojeto apresen
tado pela Comissão Afonso Arinos, foi colocada
de forma bem mais abrangente. Foi colocado
inclusive Líder da Maioria, ou seja, tirou a coisa
praticamente como Executivo. Hoje nós temos
24 Ministérios. O que o Presidente da República,
decidir, o Conselho vai ratificar. São todos os Mi-

nistros com o Presidente da República, o Presi
dente do Senado, o Presidente do Supremo Tribu
nal Federal e o Presidente da Câmara, logica
mente que as decisões do Poder Executivo,todas
elas sairão como decisão do Conselho de Segu
rança Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -Eu con
sultaria V. Ex"., mais para efeito de orientação da
Subcomissão, e pode até evidentemente se orien
tar com o Sr. Relator: qual o critério que V. Ex"
adotou para incluir tais Ministérios e excluir ou
tros? O que levou V. Ex"a tomar essa decisão?

O SR.CONSTITUINTE (ArnaldoMartins)-Pe
la própria conceituação que nós lemos há pouco
de segurança nacional. Nós achamos que esses
Ministériosseriam mais envolvidos nesses assun
tos de segurança nacional.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) -Mais uma
vez eu lamento ter que discordar do eminente
companheiro. Por exemplo, na hipótese do Minis
tério de Minas e Energia, que não está contem
plado. E se nós tivermos um problema mineral
estratégico? Eu receio que nós políticos, quando
chegamos numa platéia, com uma mesa imensa,
formos saudar as pessoas nominalmente, sempre
acontece esquecermos uma pessoa, toda vezma
goamos involuntariamente uma pessoa. No mo
mento em que nós incluímos todos os Ministros
- e estou disposto a rever para inclusão de mais
companheiros da apresentação parlamentar 
amanhã, em um caso específico, nós estaremos
cerceando inclusão de todos, o que me parecia
mais abrangente.

Devo dizer a V. Ex"que este texto base foi um
esforço hercúleo, modéstia a parte, que fizemos
para apresentar alguma coisa em função do pra
zo. Eu havia detectado uma emenda de um dos
companheiros, com uma impropriedade que co
meti aqui, por exemplo, quando eu reduzo a im
portância do Conselho de Segurança Nacional.
O companheiro dizque não era matéria de Consti
tuição, eu fiz questão de botar no sentido restritivo,
para reduzir-lhea importância, dando-lhe apenas
status de órgão de assessoria do Presidente. Foi
exatamente para restringir a função do Conselho,
num sentido absolutamente inverso, extrema
mente democrático. Logo após, embaixo, para
decretação do estado de defesa ou do estado
de sítio, eu digo, ouvindo o Conselho de Segur
naça Nacional, o que é uma impropriedade mi
nha. Obviamente, se é um órgão de assessora
mento eu não posso determinar que o Ministro
ouça esse órgão de assessoramento com poder
de opinar num assunto desse. Nesta emenda, V.
Ex" tem toda razão, tem absoluta razão e eu vou
acatar integralmente.

Peço à Comissão que tenha compreensão para
o fato de que o prazo enseja essas coisas, nós
trabalhamos quinta, sexta sábado, domingo e se
gunda dormindo duas horas por noite. V.Ex"tem
absoluta razão nessa emenda.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Relator, o § 2°, desse artigo, diz:

"Lei complementar regulará a organiza
ção, a competência e o funcionamento do
Conselho, podendo mesmo admitir mem
bros eventuais para consultas sobre assuntos
específicos."

Estana resolvido esse problema.
Quanto a esses Ministérios, V. Ex" está com

idéia de outros assim como os demais compa
nheiros, mas nós tínhamos que começar um de
bate sobre o assunto. Como também colocamos
que esse Conselho seria presidido pelo Presidente
do Senado Federal, isso porque é um órgão de
assessoria, é um órgão que assessoraria o Presi
dente dizendo o que o conselho está achando
a respeito. Esta é a nossa idéia para debate.

O SR.RELATOR (RicardoFiuza)- Eu, natural
mente, agradeço muitíssimo as observações de
V. Ex", não em meu nome, mas em nome da
verdade que nós queremos atingir. Mas, neste
ponto, eu discordo, porque nós daríamos aí uma
competência de poderes, pois se é um órgão de
assessoramento do Presidente ele deve ser presi
dido por alguém do Executivo.Embora nós pos
samos aumentar, ou melhor, definir os pesos na
sua posição. Isso é uma coisa que devemosestu
dar com maior interesse.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Como último, nós tínhamos uma emenda que
seria a 30/6, para a qual nós pediríamos a atenção
do Sr. Relator,já que nós achamos que as compe
tência das Forças Armadas deveriam conjuga as
suas atividades normais específicas com outras
que visassem o desenvolvimento nacional. Como
exemplo: nós temos que, nas Forças Armadas,
nada melhor do que fazer uma alfabetização de
adultos, daquele pessoal que vai servir, em que
o elemento, ao sair das Forças Armadas, apren
desse inclusive tivesse uma formação de um ho
mem especializado.Achamos a possibilidade das
Forças Armadas conjugarem as suas atividades
normais e os princípios com outras que visassem
o desenvolvimento nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Ge
noíno.

Repito apenas o fato de que essas justificativas
que estão sendo feitaspelos Constituintes, eviden
temente, somadas às justificativasdas emendas,
em muito contribuirão para que o Sr. Relatorpos
sa aprimorar seu trabalho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO 
Sr. Presidente, nobre Sr. Relator, estou com um
conjunto de emendas que penetra questões de
fundo. Eu quero deixar bem claro ao plenário
desta Subcomissão a motivação que me envolve
ao fazer essas emendas. Em primeiro lugar, eu
já explicitei aqui, num aparte ao nobre Relator,
que a minha visão sobre o papel do Estado não
é uma visão apenas coercitiva. Enaquanto nós
tratamos do mecanismo de defesa do Estado,
ou de sua auto defesa, nós não podemos exclu
sivizarnem priorizar os mecanismos coercitivos
do Estado. Até porque o Estado tem duas tarefas
que se combinam em qualquer sistema, um lado
coercitivoe um lado político,que na teoria política
moderna se chama a disputa política que se dá
na sociedade.

Na discussão aqui, sobre o Estado de Defesa
e sobre algumas atribuições do Estado de Sítio,
tenho algumas emendas substanciais. No que diz
respeito ao Estado de Defesa, cria-se um conceito
subjetivo ao avaliar a Situação em que ele seja
decretado. Podiamos até especificar situações
concretas, determinadas, em que ele poderia ser
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decretado. Nos termos em que está posto aqui,
no meu entender, ele dá margem para uma subje
tividade, dependendo de uma correlação de força
e de uma determinada situação.

Sobre a questão, que está presente no Estado
de Defesa, no Estado de Sítio, eu já me referi,
aqui, a uma colocação que eu faço nestas minhas
emendas, em relação ao conceito de segurança
nacional. Proponho que o Conselho de Segurança
Nacional não exista no texto constitucional. Pode
mos discutir e eu estou aberto a discutir um outro
tipo de conselho, de assessoramento do Presi
dente da República. Tenho ouvido falar em Con
selho da República, Conselho de Defesa, uma
série de coisas.

Se o Conselho de Segurança Nacional é um
órgão de Assessoria, o Presidente, pela Consti
tuição, é obrigado a ouvi-lo. Eu tenho emenda
neste sentido, o Relator já disse que concorda.
Cabe a pergunta: se o Presidente não ouvi-lo?
Se ele e a Assessoria têm que ouvir, ele passa
a ser não apenas de assessoria mas tem que
ser deliberativo, porque o texto constitucional
obriga o Presidnete a ouvi-lo. Nâo tem como nós
deixarmos de nos resvalar para um poder acima
dos demais poderes, porque está claro no texto
constitucional que o Presidente tem que ouvi-lo.
Aí eu indago: ouvir em que situação? Como?
Quem? etc. E se não ouvir, o Presidente pode
tomar aquelas medidas? Quer dizer, olhe bem,
ele ouve o Conselho de Segurança Nacional, mas
tanto no caso de defesa e de estado de sitio,
ouvir o Congresso é posterior ao Conselho de
Segumaça Nacional. Não tem como. Isto não se
ria um outro poder acima dos poderes? Dez dias
após a decretação. Mas o Conselho de Segurança
é no ato.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Desta for
ma nós estamos respeitando a tradição constitu
cional brasileira, no que se refere aos decretos.
Sabe muito bem V.Ex"que esta é a forma como
o Congresso aprecia os decretos. Nós podemos
revogar os decretos, mas não poderíamostomar
nulos os atos praticados em nome daquele decre
to, no prazo que decorre entre a sua edição e
a apreciação por parte do Congresso. Cabe-nos
naturalmente, chamar à responsabilidade, que es
te é o nosso papel de legislativo, da autoridade
dos Executivo, que tem extrapolado os termos
da lei.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Para o Congresso, não estou criticando este prazo,
estou apenas fazendo uma analogia em relação
ao Congresso.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Não sei
se a emenda é de V. Ex", mas há uma emenda
neste sentido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Eu não tenho emenda neste sentido.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Então, deve
ser de um outro companheiro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Fizapenas uma analogia em relação ao Conselho
Nacional, que o Presidente é obrigado a ouvi-lo,
antes de decretar, e o Congresso é só 10 dias
depois da decretação.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - No caso
do Conselho, acho que esta minha redação é

. imprópria. Considerando que o Conselho é um

colegiado de todos os Ministros, como o Presi
dente da Câmara, e o Presidente do Senado, nós
poderíamos adotar uma outra forma, como ouvi
dos os Ministros da área, ou qualquer outra coisa
assim. Vou pensar numa forma melhor para sub
meter a V.Ex"melhor que o Presidente do Supre
mo, o Presidente da Câmara e o Presidente do
Senado. Talvez seja uma forma para atenuar.

Há uma imprecisão, realmente, Sr. Presidente:
no momento em que eu coloco o Conselho como
órgão de Assessoria, eu não posso dispor consti
tucionalmente que o Presidente é obrigado a ouvir
esta assessoria, estaria dando poderes, e eu já
concordei, liminarmente, com este ponto. Natu
ralmente estas questões são muito interligadas
e eu vou estudar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sobre a secção da Segurança Nacional, eu defen
do o ponto de vista aqui, que foi defendido por
várias entidades, por alguns palestristas, em algu
mas audiências, que não deve existir uma secção
de Segurança Nacional, até por que é o conjunto
institucional que é a segurança. Porque, na me
dida em que voce destaca uma secção específica
na Constituição, para tratar da segurança nacio
nal, este status de segurança nacional assume
uma grandeza, uma hierarquia em relação ao con
junto do texto constitucional. Portanto, tenho
emenda neste sentido.

Sobre a questão do papel constitucional das
Forças Armadas, quero deixar bem claro, aqui,
isto é uma questão bem polêmica, muito impor
tante. Eu acho que no art. 12 existem dois proble
mas e eu não estou propondo abolir o art, 12.
Vejam bem os Senhores, primeiro, esta expressão
"dentro dos limites da lei". Ela pode dar margem
a duas situações contraditórias. A primeira situa
ção eu imagino que seja esta, situação pensada
pelo Relator, que o Presidente da República não
pode usar da sua autoridade sobre as Forças Ar
madas, para qualquer situação, mas, apenas, den
tro da Lei. Mas existe uma outra situação que
nós devemos levar em conta: as Forças Armadas
podem fazer nesta expressão, aqui, "dentro dos
limites da lei", fazer um julgamento da ordem
do Presidente da República, na medida em que
ela possa julgar que não está dentro dos limites
da lei. São dois aspectos que nós devemos levar
em conta e, por isto, tenho uma proposta, de
retirar esta expressão. E eu ·dizia isto perante um
Assessor Militar, e ele me disse: estou até surpreso,
pois e; veja bem como tem duas interpretações,
um assunto desta delicadeza. Neste mesmo art
12, há uma outra questão, é sobre o problema
da autoridade suprema do Presidente da Repú
blica. Eu defendo o ponto de vista, que não seja
autoridade suprema, e sim comando supremo.
Há uma diferença entre autoridade do Presidente
da República, entre o conceito de autoridade e
o conceito de comando. E é importante precisar,
estes dois conceitos. Sobre a questão da destina
ção constitucional, acho que ai temos três tipos
de problemas a serem levados em conta. E eu
faço emendas, neste sentido de reduzir, restringir,
este é o termo correto, as Forças Armadas. É
a defesa da Pátria, entendendo que o conceito
de defesa da Pátria envolve uma política geral.
constitucionais, e até aí a coisa não seria tão

complicada se nós ficássemos na denominação,
em discussão na Comissão Afonso Arinos, esta
acredita que estes poderes podem convocá-Ia,

mas à lei e à ordem, e eu concordo. Digo que
concordo com a expressão aqui usada pelo Gene
ral da Reserva Euler Bentes Monteiro, que diz que
esta lei e esta ordem, em muitos momentos da
intervenção, está constitucionalmente legitima
das. Portanto, eu acho que a expressão dos pode
res constitucionais e principalmente da lei e da
ordem, é uma legitimação excessiva para o julga
mento próprio das Forças Armadas, no momento
da intervenção. Eu acho que isto é uma questão
importante, e eu tenho emenda no sentido da
supressão.

Existem duas outras emendas, aqui tem várias
outras, e eu não vou me alongar sobre todas elas.
Mas eu acho que esta é importante, diz respeito
às atribuições no terreno da segurança pública.
Eu tenho emendas e já apresentei a todas as
duas Subcomissões, porque trata deste assunto,
mas apresentei aqui, porque também estamos
tratando disto, que é o problema censura no terri
tório nacional. Comporta dois tipos de emendas.
Primeiro eu tenho o ponto de vista que não deve
existircensura, deve apenas existiro serviço classí
ficatório vinculado ao Ministério da Cultura, e da
Educação. Mesmo no caso de admitir a censura,
isto não pode ser tarefa, de um órgão policial,
e eu tenho emenda suprimindo o item 3, do art
20, desta secção da Segurança Pública. Acho que
é uma questão importante, tem toda uma discus
são sobre isto, e esta emenda está sendo discu
tida, na Subcomissão dos Direitos Coletivos e dos
Direitos Individuais.

Ainda tenho uma emenda aditiva e eu insisto
nesta emenda, apesar do Relator ter feito uma
reavaliação contrária à emenda que eu estou apre
sentando, a partir de proposta enviada, em relação
à criação do Ministério da Defesa. Acho que, em
relação ao Comando Politico das Forças Arma
das, a definição de Ministério da Defesa exigirá
de nós a definição de outros ministérios que eu
chamo de permanentes, no texto constitucional.

Tenho ainda várias emendas, sobre vários te
mas da Subcomissão, principalmente emendas
no item das disposições, Transitórias. Mas eu gos
taria de colocar uma emenda aqui, que é nova,
e eu acho importante ser incluída no texto consti
tucional, na medida que trata da defesa do Estado.
Acho que, em algum momento, nós precisaria
mos tratar da defesa do cidadão e da sociedade
em relação ao Estado. E proponho aqui uma
emenda que seria a proibição, o Estado não pode
rá operar serviços de informações, sobre a vida
particular e as entidades políticas e sindicais ou
religiosas das pessoas. Que exista serviço de infor
mações, no Estado, para efeito de suas funções
próprias, inclusive no interior das Forças Arma
das. Não somos ingênuos para dizer que não.
Mas órgãos de informação do Estado, sobre a
vida das pessoas e das entidades políticas, tenho
uma emenda aqui no sentido de propor que seja
colocada onde couber no artigo, que é emenda
aditiva, que esta atividade seja proibida por parte
do Estado. Explicitando claramente, medidas so
bre vida particular, atividades politicas sindicais,
ou religiosas das pessoas.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Pergunto
a V.Ex" para melhor compreensão. Entendi bem
o espírito de V.Ex"que previne, com muita razão,
a intromissão excessiva do Estado na individua
lização do cidadão. Mas V.Ex"acha que, em hipó
tese alguma, salvo se o cidadão for militar. Para
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o caso de militar, V. Ex" defende, não é isto? O
serviço de informação continua ainda funcionan
do para operações militares, etc.? E se estas ope
rações militares, ou paramilitares, envolverem cio
vis, estes civis estão absolutamente imunes, ou
estaremos dando um tratamento de dois cidadãos
diferentes? Um militar, pelo fato de ser militar,
pode ter a sua vida acompanhada num caso de
convulsão intestina, num problema de guerrilha,
de revolução, num problema de agressão externa;
se ele for civil em hipótese nenhuma o Estado
pode se acercar de garantias. Acho que nós temos
que arranjar uma forma intermediária para evitar
realmente essa hipertrofia do Serviço de Informa
ção, mas de outra forma não deixar a Nação com
pletamente desprovida de instrumentos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Acho que essa questão a gente pode solucionar
dentro da minha proposta da seguinte maneira.
Acho que não faço a distinção entre a informação
entre a vida particular do militar ou do civil. Acho
que uma vida particular do cidadão.

Agora, em determinadas situações previstas no
texto constitucional, se nós formos discutir aqui
determinadas situações previstas no estado de
sítio e caso passe ao estado de defesa, o que
é uma opinião contrária, nessas situações sim.
Agora você tem um serviço permanente de con
trole sobre a vida particular das pessoas, acho
que mesmo quando esse serviço existe no interior
das unidades militares é em função da atividade
militar propriamente dita.

Acho que seria necessário especificar as situa
ções concretas que podem existir, e aí é o que
está na Constituição em termos de estado de sítio,
ou em termos de estado de defesa, caso seja
essa a opção da Subcomissão, e aí ter fora disso
ser vedado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto o Constituinte Genoino se já encerrou?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Eu encerrei a minha colocação, colocando os
pnncipais problemas, tem várias outras emendas
mas fica com a justificativa depois.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Então,
passo a palavra ao próximo orador inscrito que
é o Constituinte Roberto Brandt, depois o Consti
tuinte César Maia e depois V. Ex".

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
- Sr. Relator, eu apresentei algumas emendas
que vou sucintamente comentar aqui.

Sobre a salvaguarda do Estado eu praticamente
concordei com o texto do anteprojeto, ele em
grande medida está inspirado na Comissão de
Estudos Constitucionais do Professor Afonso Ari
nos, é um documento que na sua natureza ele
é hberal.

Posteriormente eu passei os olhos sobre algu
mas emendas do Constituinte César Maia e eu
praticamente subscreveria todas, são cerca de 3
ou 4 porque acho que aperfeiçoam o texto que
está aqui.

A minha primeira emenda refere-se ao Conse
lho de Segurança Nacional. Apreciei muito no
Relatório a maneira sucinta como foi tratado o
tema, ou seja, esvaziou-se o preconceito sobre
segurança no texto constitucional. Então apreciei,
e aplaudo a iniciativa do Relator. Eu apenas no
parágrafo único eu suprimiria a expressão que

a "a lei ordinária poderia alterar a composição
do Conselho". Acho que isso, já que estamos
tratando do Conselho no texto da Constituição,
a composição do Conselho praticamente define
a sua amplitude, a sua extensão, a sua profun
didade, então a tratar como está tratado eu prefe
ririaque a lei ordinária não pudesse alterar a com
posição.

Sobre o papel das Forças Armadas, eu acho
que a expressão usada no Relatório, não gosto
da expressão usada, porque ela diz "as Forças
Armadas destinam-se à defesa da Pátria". Acho
que pátria é um conceito que não existe no uni
verso jurídico, pátria é uma figura literária que
não tem, nós não conseguimos jamais precisar
o que é pátria. Então isso daria idéia a pátria
é tudo, é a Nação, é o País, é o Estado, é o
cidadão, é tudo. Eu preferiria usar um pouco o
que está no texto da Comissão Afonso Arinos
eu sugeri a emenda, não tenho o número aqui,
é que as Forças Armadas destinam-se à defesa
da soberania, da independência e da integridade
do País.

A garantia dos poderes constitucionais e da
lei e da ordem mas por iniciativaexpressa deste.
Porque, se as Forças Armadas puderem garantir
a lei e a ordem mas por iniciativa própria, eu
creio que ela teria um papel extremamente dema
siado, eu acho que só os poderes constitucionais
seria o Executivo, o Legislativoe o Judiciário que
expressamente poderão convocar as Forças Ar
madas para garantir a lei e a ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Eu só
consultaria V. Ex"se esse texto é o texto que está
no anteprojeto Afonso Arinos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
- Não, um pouco, ele é semelhante, ele guarda
bastante analogia.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Desejava
dizer a V. Ex" que naturalmente estamos todos
aqui tentando uma fórmula mais adequada.

Entendo que a vinculação, a dependência, a
submissão hierárquica, tratando-se de instituições
permanentes organizadas na base da hierarquia,
etc, que o Comandante supremo sendo o Presi
dente da República é evidente que seria um ato
da maior subversão a iniciativa isolada, seria um
ato de revolução, por isso que entendi que a forma
como eu as vinculava em cima resolveria esse
problema. E a nossa preocupação com a expres
são "da lei e da ordem" tem sido tão e exclusiva
mente a que elas hajam exclusivamente dentro
da lei e da ordem.

As observações de V. Ex"estão me chamando
a atenção para que este assunto seja realmente
melhor estudado.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
- É, nós nem pediríamos uma resposta agora
porque esse é justamente o tema central que está
galvanizando as impressões. Nós temos que se
guir um pouco a linha da tradição constitucional
brasileira, nós não vamos com o texto constitu
cional evitar a interferência das Forças Armadas
na vida do País, quebrando as instituições, apenas
nós devemos é como Constituintes colocar na
Constituição aquilo que nós achamos que é o
papel verdadeiro. Ela tem uma tradição de ter
presença na vida interna do Pais, eu acho que
historicamente isso justifica-se, faz parte da cultu-

ra política do País, pode ser que daqui a 50, 100
anos essa discussão pareça uma coisa arcáíca,
mas hoje ela é real. Então apenas acho que dar
a iniciativaaos poderes, ao Poder Legislativo, ao
Poder Judiciário também poderão solicitaràs For
ças Armadas a intervenção.

O SR. RElATOR (Ricardo Fiuza) - Eu queria,
somente a titulo de melhor compreensão, dizer
que esse assunto tem sucitado dúvidas e é muito
natural, como bem disse V. Ex", é o tema central
e confesso que fIZ um raciocínio sempre invertido,
digamos, se eu deixasse sem tratar os temas na
Constitwção, por exemplo, a proposta do nobre
companheiro Constituinte José Genoino.

Eu estaria abrindo um precedente para que
qualquer intervenção fosse um primeiro arranhão
no texto constitucional, no momento em que eu
não regulamento, e a tradição cultural jurídica
e constitucional vêm permitido ao longo do tem
po, nós correríamos o grande risco de ter a Consti
tuição arranhada em coisas da menor ímportãn
cia, as coisas mais elementares, até por exemplo,
garantir uma eleição à pedido de determinado
Partido seria um arranhão constitucional. A nossa
preocupação de inserir suas limitações e compe
tências é para deixá-Ias claramente explicitadas
dentro dessas competências.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
- Apresento uma outra emenda no que diz res
peito ao serviço militarobrigatório. Concordo com
o parecer, apenas apresentei uma emenda porque
achei que a redação ficou mais precisa e o texto
mais organizado, modéstia parte.

V. Ex"mesmo refere-se sempre ao fato de que
foi obrigado a redigir o relatório em três dias,
então alguma coisa passa. Então estou eliminan
do também a expressão, ou a outros encargos
necessários à segurança nacional. Acho que ape
nas o termo o serviço militar é obrigatório, preen
che integralmente as necessidades das Forças
Armadas no País, fazendo as ressalvas do impera
tivo de consciência para eximir-se da apresen
tação caso em que a lei estabelecerá uma presta
ção penativa.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Aí digo
a V.Ex"esse assunto foi exaustivamente debatido.
Eu recebi representantes da sociedade civil, gru
pos de menonitas, grupos evangélicos, de seitas
e de religiões que têm conflitos de consciência.
Eu acho que, pelas discussões que mantivemos,
o texto que fIZ foi uma saída que agradou a todos,
porque, do ponto de vista do parágrafo 2°,é asse
gurado o direito de alegar imperativo de cons
ciência para eximir-se da obrigação, quando eu
digo em cima que o serviço militar é obrigatório.
Obviamente o caput do artigo estaria completa
mente sem sentido porque qualquer pessoa se
você é obrigado a ter imperativo de consciência
não serve. O que nós fizemos?

Em reuniões com esses grupos, com essas
religiões, etc., nenhum deles, nenhum desses gru
pos disse-me que se recusavam a prestar o servi
ço militar, nenhum. Eles se recusam a em qual
quer serviço praticar atividades que sejam contra
a sua consciência, por exemplo, pegar em armas,
no caso os menonitas. Eu discuti exaustivamente,
com o ex-Deputado nosso companheiro Harold
Stefani que veio acompanhando um desses gru
pos e a forma que nós encontramos para não
invalidar o texto do art. se é obrigatório ninguém
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pode alegar imperativo de consciência, você é
obrigado a alistar-se, mas você em alistado, em
prestando o serviço militar, fica-lhe assegurado
na Constituição que você está absolutamente pro
tegido, e lhe é assegurado o direito de ter alguma
atividade incompatível com a sua consciência. Di
gamos, cidadão enfermeiro. Eu tenho imperativo
de consciência, não posso matar, pegar em ar
mas. Então perfeitamente, o senhor vai prestar
serviço militar no hospital, ou no hospital da LBA,
ou no hospital infantil, ou num hospital militar.
O senhor é mecânico, eu sou mecânico mas sou
menonita. Perfeitamente, o senhor não vaipraticar
atividade militar,o senhor está afastado do serviço
militar, o senhor vai ensinar aos brasileiros que
não sabem fechar um motor, uma caixa de mar
cha de um caminhão, consertar uma transmissão,
o senhor vai ser professor nesse ramo. Eu sou
sapateiro! O senhor, então, vai trabalhar com isto,
porque aí não estaremos ferindo o princípio do
serviço militarobrigatório, no qual insisto, terrivel
mente, por questão de custos. Foi o que me im
pressionou terrivelmente num exército profissio
nal, que nos levaria, dessa despesa, para, certa
mente, os cinco primeiros.

Vou tentar encontrar uma fórmula em respeito
ao ponto de vista de V. Ex', mas, ao ser assegurado
o direito alegado, para não prestar o serviço mili
tar, a obrigatoriedade desaparece. É assegurado
o direito imperativo de consciência, prestando...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Mas, em um serviço militar não há alternativa...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Mas para
isso deixei claramente... Se V. Ex' me permitir,
lerei o nosso texto, em seu art. 14...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT -
V. Ex' apenas declara que "às Forças Armadas
compete atribuir o serviço militar..." A minha for
ma é diferente "Alei..."

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sim, mas
se não for dito que "às Forças Armadas compete
instituir...", se extingue o serviço militar, porque
na mesma hora o sujeito diz: "Por imperativo de
consciência, não presto o serviço militar". Se o
senhor tem imperativo de consciência, eu respei
to; o senhor entra no serviço militar, vai prestar
o serviço militar numa atividade civil, porque aí
criaremos outro mecanismo, aí já será serviço
nacional do serviço civil. Milhões de diretores, mi
lhões de automóveis, leis, instituições não sei de
onde, quartéis de não sei onde, civil enfim, dessa
forma, é o que me ocorre. E devo dizer a V.Ex'
que, pelos grupos que me consultaram, satisfaz.

Esse é nosso pensamento, o Relator não teve
idéia fixa, nem teve idéia preconcebida. Ouvi,com
a maior paciência, todos os grupos; só ouvi com
mais paciência a imprensa, que de cinco em cinco
minutos me telefonava, na hora em que estava
fazendo o relatório. E essas pessoas que me pro
curavam aqui, me procuraram também em casa;
na hora em que estava fazendo o Relat6rio,chega
va um grupo. Estou dizendo a V. Ex"da dificuldade
que tive.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Uma outra emenda, que é a 4n, em que sugiro
que se suprimam os §§ 1° a 10 do art. 15. V.
Ex", numa intervenção anterior, se referiu que
manteve esses parágrafos, essa longa regulação
de matéria, porque é própria do Estatuto dos Mili·

tares e não matéria constitucional, porque, em
outra parte da Constituição, ao tratar do funciona
lismo público, temos que analisá-Ia. Realmente,
a Constituição em vigor gasta, do art. 97 ao art.
111, vários parágrafos e vários incisos para tratar
do funcionalismo público.

Quero dizerde público que penso numa Consti
tuição como um estatuto geral e sintético para
organizar a vida política da sociedade. Não desejo
ver a Constituição tratando desses parágrafos não
apenas com relação aos militares, mas também
em relação aos funcionários públicos, porque es
sa tradição de termos 15,20 artigos, sobre o fim
cionalismo público, remonta a um tempo em que
a única atividade econômica da economia brasi
leira era a prestação de serviços públicos, o traba
lho no Governo. E para evitar as perseguições
políticas derivadas das alternâncias de poder, era
um imperativo da ordem democrática assegurar
ao servidor público uma certa incolumidade, mas
acho que é um fenômeno totalmente ultrapas
sado no atual estágio econômico-social do País.
Tanto em relação aos servidores públicos quanto
aos servidores militares, essa matéria deve fazer
parte de seus respectivos estatutos.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Se V. Ex"
me permite, devo dizer que concordo integral
mente com V. Ex" e de antemão concordo em
retirar tudo isto, desde que seja retirado também
do funcionário civil. Mas tenho certeza de que
nessa Constituição latina, nossa, nesse emocio
nalismo nosso, esse capítulo do funcionalismo
civil vai ser aumentado violentamente. E em cada
capítulo desses, logo após, vem inscrito: "exce
tuando os funcionários militares, em que se apli
cará... etc". O que eu fIZ foi puxar apenas para
o capítulo específico dos militares o que é do
militar e deixar no capítulo civil o que é de civil,
mas não tenha dúvida V. Ex" de que virão adições.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
E V. Ex" poderá ver inclusive, que não são ques
tões de direitos, são, às vezes, restrições, limita
ções, condições de aposentadoria, etc.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - São situa
ções de fato. O Relator já se compromete a, se
for retirado o outro, tirar este, porque será comple
tamente desnecessário, um tratamento privilegia
do. Mas ocorre que, tenho certeza, outros já estão,
inclusive, na outra Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Este artigo, assim como o do funcionário público,
são as salvaguardas dos militares profissionais,
como dos funcionários do Estado. Estão para
os militares como aqueles artigos estão para os
funcionários públicos e como o capítulo da segu
rança e dos direitos e garantias do cidadão estão
também inscritos na Constituição. Se vivêssemos
num país extremamente organizado, até que es
sas salvaguardas seriam dispensáveis, mas a ver
dade é que sem elas o funcionário público, como
o militar, ficam submetidos ao alvedrio de even
tuais chefes do Executivo, ficam retardados, e
muitos dos beneficios que hoje são preservados.
De maneira que a minha experiência de servidor
público por muitos anos, me dá autoridade de
defender essas salvaguardas. Elas não vão preju
dicar ninguém. Talvez aumentem algumas linhas
do texto constitucional, mas asseguram uma série
de prerrogativas, que de outra maneira estariam

expostas ao tempo e ao vento, e que beneficiam
homens, tanto civis como militares.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Tenho a maior consideração por todas essas refle
xões, mas insisto no meu ponto de vista para
que esta Constituição não tenha 200/300 artigos.
Por que os metalúrgicos têm os seus artigos pró
prios? Os metalúrgicos têm estabilidade aos cinco
anos de serviço.Acho que devemos tratar o traba
lho, seja no setor público, seja no setor privado,
de uma maneira análoga, evidentemente estabe
lecendo algumas garantias. Eu mantenho o ca
put do artigo, "as patentes são garantidas..:'

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, o nobre Relator fazparte da Comis
são de Sistematização, então, nessa hora pode
ser acertado esse ponto.

Nobre Relator discordo da intervenção de V.
Ex" de querer retirar isso. Eu até acho que se
deva acrescentar as prerrogativas que beneficiam
os metalúrgicos, os garimpeiros, os trabalhadores
rurais; acho que a Constituição pode até se alon
gar na defesa dos interesses dessas categorias.
Acho que a restrição, a amputação não acrescenta
nada de bom ao cidadão brasileiro, só desserve.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Roberto Brant, para
suas conclusões.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
- Sr. Presidente, eu apresento uma emenda em
que peço para restituir o nome de Polícia Militar
às polícias militares e Polícia Civil às polícias civis.
Entendo que não há motivos para inovação e
é exatamente o argumento que destaco aqui. Ex
cluo o Corpo de Bombeiros porque o Corpo de
Bombeiros não é instituição policial, é uma insti
tuição que merece toda a nossa admiração e o
nosso respeito, mas quando falamos em segu
rança pública estamos nos referindo a infrações
penais, a ameaças e agressões a pessoas e à
sociedade. Porque, se fôssemos considerar a se
gurança nesse nível,tínhamos que considerar ou
tros grupamentos encarregados de outro tipo de
segurança.

O art. 20, que diz respeito à Polícia Federal.
Apresentei uma emenda apenas para deixar claro
que é dela a competência para prevenir e reprimir
o tráfico de entorpecentes e drogas, que não esta
va muito claro no texto inicial e para retirar dela
a competência para fazer censura no territ6rio
nacional. Considero que a censura deve ser do
tipo c1assificat6rio e deve ser exercida pelos ôr
gãos de educação e de cultura.

Finalmente a última emenda diz respeito ao
problema das guardas municipais. Da forma com
estão todos os municípios poderão criar as suas
guardas municipais. Quem conhece a realidade
municipal do Brasil pode atemorizar-se diante
dessa perspectiva porque os pequenos municí
pios são sociedades ainda não suficientemente
desenvolvidas e as prefeituras poderão criar guar
das para repressão política,perseguição de adver
sários. Achava bom o critérioda Comissão Afonso
Arinos em que limita a 200 mil habitantes; muni
cípios com mais de 200 mil habitantes e limitadas
exclusivamente a exercer a vigilânciasobre o patri
mônio municipal, parques, museus, etc. Não de
vemos abrir muito essa válvula,porque ela...
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o SR. CONSTITUINTERICARDO FIUZA - Eu
havia dito ao nobre Constituinte César Maia, rapi
damente, que achei desde logo, liminarmente, a
maioria das emendas de S. Ex" bastante perti
nentes e interessantes, e algumas vou aproveitar,
com certeza. Não existiu nada mais trabalhoso
para o relator desta Subcomissão do que compa
tibilizar papel de polícia militar e polícia civil.Para
usar uma linguagem bem simples, no fundo, a
polícia militar queria acabar com a civile a polícia
civilcom a militar, resumindo em trocados.

Esta fórmula encontrada foi de uma exaustão
tão grande com as partes, mas tão grande, que
estou, hoje, honrado com a presença, nesta Sub
comissão, dos delegados de Polícia Civil, inclusive
de meu Estado, meus amigos particulares, e da
Polícia Militar. No fundo, a única forma de compa
tibilizar uma realidade, estão aí a Polícia Militar
e a Polícia Civil, - e a Polícia Civil nunca existiu,
nem constitucionalmente, era uma entidade abs
trata - foi criar esse capítulo da segurança públi
ca. Não vá dizer, meu querido amigo e Consti
tuinte José Genoino que estou impressionado,
foi apenas uma confusão mental...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Espero que seja, nobre Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Perfeito.
Pode parecer bobagem, mas, a retirada da deno
minação de polícia militar e polícia civil resolveu
entre eles uma dicotomia terrível -, tanto que
continuo com a estrutura militar na força policial,
porque a polícia militar surgiu pás-revolução 
forças policiais com estrutura de polícia militar,
às quais cabe o policiamento ostensivo, porque,
no tumulto, na depredação de ônibus, não é a
polícia civil que vai. Então, esta achava-se dimi
nuída. O que é que fizemos? Colocamos uma
inspeção, depois de um longo e grande debate;
inclusive, o meu Presidente me honou com uma
visita à minha casa, discutindo um melhor juízo
para essa questão, e acha, ainda, que não atendi
à polícia civil, disse que briga comigo até o fim,
por causa da Polícia Civil. Ao meu Presidente,
a quem hierarquicamente estou submetido, a
quem eu respeito e tenho maior afeto ainda digo
o seguinte: o Judiciário deve ser votado para in
vestigação criminal, apuração de ilícitos penais,
bem como para o auxílio do Ministério Público
e Poder Judiciário, além da repressão Criminal,
porque a polícia militar não queria nem que a
polícia civiltivesse o direito de sair em uma rádio
patrulha na rua!

Uma investigação no meio da rua, não podia.
Com estas palavras, repressão criminal, abrangi

muitas, para que a polícia civil não dissesse que
tinha sido sufocada pela polícia militar e nem esta
dissesse que eu a tinha sufocado pela polícia civil.

Agora, o que não posso fazer é legislar para
o Estado, não posso ferir a autonomia estadual
e dizer que a polícia militar está subjugada ao
secretário de segurança, ou à polícia civil, etc.
etc ...

É evidente que a Constituição estadual e a legis
lação dos Estados haverão de regular isso. Eu
é que não posso dizer o que tentamos criar.

Eu só tive nesta Casa um problema maior:
quando estava na Liderança, fui regulamentar a
profissão de farmacêutico, bioquímico e biomé
dico - isso foi mais difícil do que a polícia; fora

disso, não houve nenhuma. Essa foi a única fór
mula e não tem nenhum dos dois lados satisfeitos.

O Presidente brigou comigo, na minha casa,
eu peguei um bloco, dei a S. Ex" e disse: redija.
S. Ex"não redigiu, porque a confusão é tão gran
de, que cada um tem a melhor idéia, mas confli
tam sempre.

Estou absolutamente aberto para uma melhor
solução do que esta; agora, eu não consigo, che
guei à exaustão.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Emi
nente Relator, há uma emenda minha que S. Ex'
pode analisar, não tem nenhum problema

Com a palavra o Constituinte César Maia.
Eu só pediria encarecidamente que temos nos

sa reunião, da maior importância, e, como estou
sem substituto eventual aqui, preciso comparecer
a essa reunião.

O SR. CONSTITUINTECÉSAR MAIA - De for
ma resumida, Sr. Relator, primeiro, concordamos
com a graduação dos dois estados de exceção,
que vêm da proposta Arinos; no entanto, pare
ce-nos que algumas questões, que não são de
detalhe, faltaram.

Primeiro, a convocação em recesso para o esta
do de menor graduação - vamos dizer assim,
sem discutir a terminologia que nós achamos que
esta defesa, é uma terminologia mais ampla do
que o estado indica.

Segundo, a importãncia, no Projeto Arinos, do
Congresso Nacional designar representantes para
acompanharem a execução desses estados, para
verificarmos se está havendo abuso, o que não
seria resolvido depois, com um processo contra
as autoridades que cometeram abuso de poder.

Outra questão, que consta da maioria das
Constituições a que tivemos acesso, é o quorum
de decisão, ou seja, o Congresso decide esses
estados por quê, em 3 pessoas? Quer dizer, tem
que haver um quorum para definir o decurso
de prazo contra autoridade que solicite o estado,
ou seja, há que haver uma mobilização no sentido
desses estados serem aprovados.

A última questão é a respeito da sessão secreta
para decidir o estado de sítio. Muitas vezes, é im
portantíssima a sessão pública, para que haja
aquela compreensão e aquela solidariedade na
cional em relação, por exemplo, a um estado de
guerra.

Incluí, no final, uma declaração, que pareceu
muito própria, da Constituição portuguesa, a res
peito da não incidência do Estado e dos estados
de exceção e ela diz mais ou menos - fizemos
uma adaptação:

"A declaração dos estados de exceção em
nenhum caso pode atingir o direito à vida,
a integridade de entidades pessoais, a não
retroatividade de lei criminal, o direito de de
fesa, a liberdade de consciência e de reli
gião."

Parece uma declaração importante para restrin
gir o abuso de autoridade.

Algumas questões aparentemente formais que
incluímos: primeiro, foi retirar o termo "segurança
nacional", porque é inevitável que a vida vá levan
do a uma interpretação de termos que passam
a ser o próprio termo. Então, "segurança nacio
nal" é um termo que já tem uma interpretação
na vida da nossa população - não apenas recen
te, não apenas dos últimos 20 anos - que não

ajuda à compreensão que, às vezes, o texto quer
indicar.

O problema do conselho, como um conselho
não deliberativo: parece-nos que é importante a
presença não apenas do Governo, como é impor
tante a presença da Oposição, para que, em uma
manifestação pública de oposição às decisões da
Presidência da República, mostre que não se tra
tam de decisões amplas e homogêneas.

O problema dos serviços civis, no caso do re
crutamento geral: é inevitável que a população
vá crescendo e que o serviço militar não necessite
de uma porcentagem crescente de recrutáveis.
Nesse sentido, acho que os excedentes deveriam
prestar algum serviço à Nação, porque eles não
são excedentes apenas por suas condições físicas
e, mesmo que o fossem, eles têm serviços a pres
tar à Nação, serviços, certamente, civis.

Na questão das Forças Armadas, da definição
das atribuições das Forças Armadas, detive-me
com atenção à solução que deram à Espanha
e à Alemanha, que passaram por situações asse
melhadas à nossa, ou seja, regimes fortemente
autoritários.

AEspanha deu uma solução próxima com essa
definição, ou seja, ela não abordou o problema
da iniciativa. A Alemanha não, sua constituição
é muito clara quando trata das funções das Forças
Armadas, enquanto defesa. Porém, com relação
à defesa da ordem constitucional, ela prevê a ne
cessidade do acionamento pelos poderes consti
tucionais. Parece-nos que esse é o tratamento
mais adequado, a proposta Arinos trata dessa ma
neira e acho que, no nosso caso, com os traumas
que vivemos, é importante fazer essa afirmação
do acionamento.

O SR. RELATOR (RIcardo Fiuza) - O meu
Presidente me adverte quanto ao horário, mas
me contenho.

O caso da Espanha me parece altamente infeliz,
porque no momento em que se omite, abre-se
um perigo.

A Constituição alemã, com todos os traumas
do nazismo, ainda admite a defesa Interna, e nós
estamos, da mesma forma, submetendo-a aos
poderes constitucionais.

Porque, na realidade, estou partindo do pressu
posto de que vamos fazer uma Constituição para
um País que vai ter poderes eqüipotentes. Não
posso partir do pressuposto de que vamos conti
nuar nessa hipertrofia do Executivo, porque, então
é melhor fechar esta Casa. Nós é que devemos
exercer o poder de fiscalização, realmente efetivo,
como nos garante a futura Constituição.

Na realidade, V.Ex" está pensando exatamente
como eu, porque concordo com as observações
de V. Ex" Qual foi a primeira, que era altamente
interessante?

O SR. CONSTITUINTE CESAR MAIA - Era
sobre o problema das Forças Armadas, Exce
lência, nos estados. É o problema da convocação
do estado de alarme e recesso, o problema dos
representantes para acompanharem a solução
desses estados e o quorum direcionado.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Natural
mente, V. Ex' me deu a honra de ler o relatóno,
o que, naturalmente, é uma demonstração de es
forço. Eu não tenho a obsessão de manter a ex
pressão de segurança nacional.
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Essa segurança das instituições, que V.Ex' su
gere, é expressão que significa mais ou menos
a mesma coisa, tira-se apenas o estigma da ex
pressão, não é isto?

Defesa das instituições, eu acho que defesa
é um pouco inadequado, porque defesa são
ações; segurança é estado. Mas eu gostaria, inclu
sive, de conversar isto com V. Ex', porque, se
nós partirmos do principio de que não vamos
estimatizar a legislação dessas distorções, ama
nhã a segunda expressão também estará violen
tada.

Eu acho que é muito melhor deixar de fugir
das expressões mas submetê-Ias rigorosamente
ao ordenamento jurídico.

Eu não tenho preferência pela expressão.

O SR. CONSTITOINTE CESAR MAIA - Con
cordo com o Constituinte Roberto Brant a respeito
do termo "pátria". O termo "pátria" não qualifi
cado é demasiadamente abrangente, pode signi
ficar o que nós desejássemos.

Em relação às guardas municipais também
concordo com o Constituinte Roberto Brant, que
o nome "guarda" não sei se é um nome adequa
do, eu preferia corpos de vigilantes e informar
que são corpos de vigilantes desarmados.

O SR. CONSTITOINTE RICARDO AUZA - V.
Ex" me permite uma pequena observação?

Eu parti de uma situação de fato, inclusive, em
comentários que fizcom os interessados, eu disse
a eles que conheço a realidade deste País muito
bem, como nós todos políticos conhecemos. Eu
acho que, por exemplo, um prefeito pega cinco
ou seis pistoleiros, congaceiros dele, e dá o título
de guarda municipal. E1a~ existem, é uma situa
ção de fato, a não ser que a Constituição proíba,
mas a Constituição não pode proibir, por uma
razão muito simples, porque no momento em
que compete apenas a vigilância do patrimônio
municipal, todo mundo pode contratar um vigia
do patrimônio municipal, um patrimônio parti
cular. Isso existe. Cidade acima de duzentos mil
habitantes seria, vamos assim dizer, fugir à reali
dade brasileira, porque nós sabemos que este
País está cheio de cidades que não tem duzentos
mil habitantes e são cidades importantes. Em Per
nambuco mesmo nós temos poucas com duzen
tos mil habitantes.

Por esta razão é que eu frisei: "compete à vigi
lância do patrimônio municipal". Agora, se houver
um convênio com as forças policiais, nós temos
situação de fato e se houver um convênio, esse
convênio, naturalmente, a legislação deverá regu
lamentar, porque ela ficaria sob o comando das
forças policiais e nesse caso seria uma forma
de evitar um abuso. A rigor, o ideal seria acabar
com essa história de guardas municipais, nós va
mos conseguir?

Põe um sujeito de farda e o camarada diz:"Não,
é guarda do município, vigilante do município,
vigilante noturno, guarda noturno, guarda de
quarteirão, qualquer coisa. Então é melhor reco
nhecer uma situação de fato e militar-lhe a com
petência à vigilância do patrimônio do que omitir.

Eu concordo, em tese, com V.Ex" integralmen
te.

O SR. CONSTITUINTE cÉSAR MAIA - Mas
nos parece que qualificar desarmados é muito
importante.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO AUZA- Eu
acho que nã9 pode se exigir que um vigia seja
desarmado. E outra situação de fato. Você não
pode colocar um vigianum quarteirão conhecido
como de marginais, com ataque de marginais
e o sujeito desarmado.

Quer dizer, são situações de fato que realmente
nos levam a refletir. Eu concordo com V. Ex',
o espírito da matéria que V. Ex", quer dar é perfeito,
mas são situações de fato. Pode em determinado
quarteirão de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro,
se exigirque o cidadão passe a noite desarmado?
No outro dia ele amanhece morto.

Como tem a vigilância particular, o vigia de
uma casa, o vigia de um banco, o vigia de um
estabelecimento, o vigia de uma loja. Eu estou
disposto a reabrir a questão, estou ouvindo com
muita atenção, para encontrar uma fórmula.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Eu
acredito até que seja interessante consultar os
corpos de vigilantes mais sérios, porque existe
muito abuso nessa área, para verificar a expe
riência deles.

Talvezo fato deles estarem armados é que cria
mais problemas contra eles, do que quando eles
estão desarmados. Eu acho que essa questão
de desarmar é uma questão de segurança pública
da maior relevância. Os vigilantes armados, em
geral, têm servido de fornecedores de armas para
os marginais e para os bandidos. Eu acho que
existe ações em cima deles só para tomar a arma.

Mas, vamos em seguida para a gente poder
fechar.

A questão da Polícia Federal, além de nós con
cordarmos com o Constituinte Roberto Brant a
respeito da censura, nós também excluímos as
suas funções de polícia que estão incluídas no
texto.

E finalmente em relação à Polícia Militar e à
Polícia Civil, na nossa proposta nós agregamos
duas questões: primeiro, que não achamos con
veniente que a Constituição delimite seus campos
de ação. Preferiamos que leis estaduais delimi
tassem esse campo de ação.

E finalmente, que eu acho muito importante,
Constituinte, que o nível de armamento das polí
cias militares e das polícias civis fossem de algu
ma maneira controlados pelo Estado Maior das
Forças Armadas.

No Chile aconteceu um fato curioso, que a For
ça de Carabineiros, que era uma força de elite,
de tal forma cresceu e se armou, que hoje passou
a constituir também forças armadas.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO AUZA- No
bre Constituinte César Maia, V. Ex", além de ho
mem preparado e competente, que eujá conhecia
pela sua participação no Govemo do Riode Janei
ro, V. Ex" é homem de bom senso e de senso
da realidade. V. Ex"acaba de citar um exemplo
típico de porque eu deixei as Forças Armadas
como forças auxiliares do Exército, para que haja
um mínimo controle em função do excesso de
armamento.

V. Ex" tem toda razão no controle de excesso
de armamento agora, a sofisticação do crime or
ganizado hoje é tão grande, que nós não podemos
exigir que o nosso policial vá para a rua com
armamento inferior ao do bandido.

O SR. CONSTITOINTE CÉSAR MAIA - Não
é o caso. Eu acho que isso daí não justifica as

polícias militares ficarem como forças auxiliares.
Mas eu acho que o nível do armamento, tem
que ser analisado, discutido, para que não haja,
por parte de forças policiais militares desse ou
daquele Estado um abuso, um excesso que possa
criar, inclusive, problemas de crime federativo.

São só estas ponderações.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel,rogando,
por gentileza, que seja o mais sucinto que for
possível em função do tempo, evidentemente.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, eu só não estou aqui mais presente,
porque eu sou Relator de outra Comissão, descul
pe-me. Eu acho que o que está se discutindo
hoje é fundamental, mas como nós dedicamos
25 minutos para discussão sobre armar ou não
armar o guarda de quarteirão, eu pedi a vênia
também, para termos um pouco de paciência
para com os assuntos que eu quero submeter
à apreciação desta Subcomissão.

Sr. Presidente, eu tenho a impressão de que
o Relatório do Constituinte Ricardo Fiuza tem uma
expressão que é profundamente interessante e
que constituiu o motivo da minha preocupação.
Eu tenho muitas coisas interessantes também,
mas esta aqui é muito interessante.

É quando S. Ex' disse:

"O perigo de certas atitudes levarem a um
isolamento, não somente das Forças Arma
das em relação ao Presidente da República,
mas as forças políticas em geral, distancian
do os militares do seu comando supremo
ao invés de aproximar e tal fato favorecerá,
eventualmente, a adoção por eles, em época
de crise, pontos de vistas predominantemen
te militares e lealdade exclusiva às próprias
corporações, em desfavor daquela ao poder
político, que é o Presidente da República."

E termina:

"O resultado final será o desenvolvimento
e um crescente e perigoso corporativismo
militar, ensejado a deformação de tão impor
tante segmento da sociedade nacional, em
perigosa casta militar."

Essa preocupação podia ser um ponto de par
tida para nós, o que significa, com toda clareza,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é que hoje há
uma dicotomia entre a sociedade civil e as Forças
Armadas. É um fato. Lamentável, mas é um fato
e isso, Sr. Presidente, nós temos possibilidade
de corrigir.

Em primeiro lugar, nenhum cidadão conscien
te, mesmo parlamentar, sabe que um País com
um Governo responsável tem que cuidar da segu
rança, tem que cuidar das suas Forças Armadas.
Mas aqui o que se discute, Sr. Presidente, é se
nós vamos ou não vamos manter dentro deste
País a ideologia de Segurança Nacional, que dá
um papel preponderante às Forças Armadas e
uma dicotomia perigosa e meio esquizofrênica.
Um idealismo altamente perigoso para a Nação
que é Forças Armadas e sociedade civil; Forças
Armadas e liberdades civis.

Esse idealismo nós temos oportunidade de cor
rigir aqui e, infelizmente, eu devo dizer que o rela
tório não oferece, embora tenha feito um diagnós
tico mais ou menos aproximado.
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Sr. Presidente, vivemos como reféns de uma
verdadeira chantagem, chantagem da ideologia
de segurança nacional. Nós somos reféns dessa
chatagem, porque há o medo de uma guerra ex
terna e nós não estarmos preparados para ela,
ou uma perturbação interna que também deve
ser coibida.A Nação vivenum clima que alimenta
esse dualismo, alimenta essa esquizofrenia entre
a sociedade civil e as Forças Armadas.

De modo que, Sr. Presidente, as intervenções
militares têm uma boa história no passado, têm
uma boa tradição. Eles intervieram várias vezes,
eu me recordo de algumas, para instituira Repú
blica, para instituir a Abolição da Escravatura, o
voto universal indireto, em 1930, e foram, assim,
tomando várias medidas. Apenas a última inter
venção militar é que realmente - nas interven
ções anteriores, os militaresficaram pouco tempo
no domínio da situação e devolveram o Poder
aos civis e, mais do que isso, eles conservaram
e resguardaram as liberdades básicas mínimas,
como o habeas corpus, o mandado de segu
rança. Somente em 1964 é que isso foisuspenso.

Por quê? Porque a doutrina de segurança nacio
nal, que nasceu na Alemanha de Hitler, passou
pelo War CoIlege, nos Estados Unidos, e foi im
plantada no Brasil, ela dá essa ênfase militar e
cria um inimigo comum. Um conceito meio vago,
meio ambíguo - e acho que V. Ex" deveria ter
tido um pouco mais de ousadia em definir segu
rança nacional e não apenas eliminar - tem que
arranjar um inimigo comum, por isso que eu falo
em questão de chantagem emocional. O inimigo
comum até agora era o comunismo, mas o Par
tido Comunista hoje está aderindo ao Governo,
de maneira que agora talvez seja aqui a questão
da onda de criminalidade e violência seja o substi
tutivo do Partido Comunista Todo cidadão co
mum tem direito à segurança, porque ninguém
está aí para ser assaltado, mas agora, talvez,seja
o grande fantasma para esse exagero da ênfase,
por exemplo, do orçamento militar.

Então, segundo ponto que eu defendo, Sr. Pre
sidente, acho que se devia constar aqui que o
cidadão militar,quer dizer,o militaré um cidadão
comum. Tem direito a votar, a ser votado, a dar
sua opinião sobre os problemas do País

Sou até autor daquela emenda que impedia
os ministros militares e aqueles que estivessem
em comando de guarnição de dar opinião, expedir
opinião sobre matéria que estivesse sob aprecia
ção da Assembléia Nacional Constituinte. E acho
que fiz bem. Infelizmentenão foiaprovado, porque
essa matéria é de nossa competência.

Mas nós temos oportunidade de, talvez, aqui
agora, Sr. Relator,Sr. Presidente e demais Consti
tuintes, acabar com esse fosso entre a sociedade
civil e as Forças Armadas, restabelecendo o pleno
direito,acabando com essa desconfiança - digo
e repito: reféns dessa chantagem do perigo de
uma guerra externa ou de perturbação interna
grave. Estamos chegando naquela situação das
FIlipinas, em que eles achavam que acabar com
o problema da segurança lá, no tempo do Ditador
Ferdinando Marcos,eles cercaram as favelascom
arame farpado. Viramque não funcionou. Daícer
caram as comunidades ricas, como fazem no Rio
de Janeiro, também não funcionou. A insegu
rança continua do mesmo jeito.Todo mundo tem
coragem de enfrentar esse fato.

Então, aí nós entramos num problema que é
objeto da minha emenda ou de uma das minhas
emendas.

Eu quena dizer também que tenho estatística
feitapor váriosórgãos não governamentais e mes
mo governamentais dos Estados Unidos, estudos
feitos sobre a aplicação das verbas militares em
relação ao produto nacional bruto, em relação
à renda per capita, e notamos que o Brasil gasta
muito nesse setor - eu tenho essa estatística
e vou juntar na minha emenda - gasta desmesu
radamente.

Então, eu sugiro aqui a primeira emenda, seria
pelo orçamento. Eu propus e V.Ex"nem sequer
apreciou que o orçamento máximo com as For
ças Armadas fosse de 5%, sobre o orçamento
nacional. Istoporque, entre gastos diretos e indire
tos, nós sabemos que os indiretos,às vezes,sobre
pujam muito esta quantia. V. Ex"sequer apreciou
isso. Pediria que V. Ex" o fizesse, porque eu vou
repetir a emenda para que V. Ex" se pronuncie
sobre a mesma.

Temos que pôr um exército bem equipado,
os nossos oficiaisbem remunerados, um exército
bem profissionalizadoe em condições de exercer
as suas funções na plenitude de suas possibili
dades. E esta redução das Forças Armadas, 0,1%
da população do País, atenderia, segundo alguns
conselheiros militares com os quais eu mantive
entendimento, plenamente, esta situação.

Então, não é uma questão de ter um número
exagerado. Mantivea circunscrição, porque acho
que esse contato do exército com a população
mais pobre é altamente necessário. Porque para
evitar essa separação exército/ povo e exército/
sociedade civil. Acho que foi muito bom isso e
V. Ex' acolheu também essa sugestão, que não
deve ter sido a minha a única.

Agora, por que que eu reduzo este orçamento,
Sr. Presidente. Sr. Relator? Eu reduzo este orça
mento, porque está provado, tanto à União Sovié
tica quanto os Estados Unidos que estão, por
exemplo, em primeiro lugar em gastos militares
- agora, os Estados Unidos está em 16° lugar
em questão de mortalidade infantil, já colocaram
três homens na lua e talveznão tivessem a capaci
dade de resolver o problema da fome em áreas
pobres de NewYorkou do Brooklinetc: e a União
Soviética está em 34°lugar em matéria de morta
lidade infantil- e apesar desse superarmamento,
daquele estoque gigantesco de armamento nu
clear, estão sendo incapazes de resolveros proble
mas da sociedade civil.

Então, quanto mais se arma e - digo mais,
a segurança que todos almejam - as Forças
Armadas e a sociedade civil- não adianta nada,
segundo a observação de estrategistas militares
de ambos os países. Quanto mais se arma isso
não aumenta a segurança do país, porque exces
so de armamento o que acontece? Retira-se dos
outros setores sociais a possibilidade de ampliar
a aplicação de verbas nesses setores sociais e,
assim, a insegurança interna é claro que aumenta.

Se temos 35 milhões de crianças abadonadas,
são 35 milhões de candidatos a bandidos e a
pivetes.

Então, esse superarmamento, daí a razão deste
orçamento, daí a razão desta proposta, que eu
submeti à apreciação. Eu pediria que V. Ex°exami
nasse aquela estatística sobre produto nacional
bruto, orçamento militar,gasto com a preparação

de soldado etc. Vamos romper esse fato fosso
entre as Forças Armadas e a sociedade civil.

E quando os políticos se comportam mal, co
mo nesse episódio da questão da dívida externa,
foimuito mais importante para a imprensa o diálo
go áspero e de baixo nível verificado entre os
parlamentares e o Presidente Afonso Arinos,que,
num gesto de fraqueza, violentou o Regimento,
do que discutir a questão da divida extema.

Os noticiários nos jornais noticiaram um inci
dente, mas não noticiaram que haviauma preocu
pação que afeta todo o País, inclusivea segurança
nacional, que era a divida externa.

Então, esses pecadilhos dos parlamentares ou
o eventual aluguel de alguns militares, de suas
estrelas, de suas insígnias, por algumas compa
nhias multinacionais, deve ser encarado com bas
tante franqueza para que nós rompamos esse fos
so, esse hiato entre as Forças Armadas e o seu
verdadeiro papel.

Sr. Presidente, no que tange à defesa nacional
sugiro a apreciação do Relator,porque é extrema
mente perigoso aquele controle dos meios de
comunicação, da comunicação- V. Ex' não usou
meios de comunicação - permitindo o controle
da correspondência, permitindo o controle do ..,

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Estado de
defesa nacional.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
É,do estado de defesa nacional. V. Ex"vaipermitir,
em outras palavras, o grampeamento, violação
do sigilo da correspondência. Da maneira como
está redigido, ambiguamente, é muito perigoso.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - V. Ex" me
perdoe, não está ambiguamente.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Propositadamente?

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Proposita
damente.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Então também não precisa explicar. Eu pensei
que era ambíguo, era uma homenagem a V. Ex"

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Eu vou
explicar,porque como V. Ex" pergunta se é propo
sitado ou ambigiJamente ...

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sim, muito bem. Se é propositadamente, eu con
sidero pior ainda. Não vou discutir com V. Ex"
isso eu vou apenas sugerir que...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Mas eu
não vou discutir. V. Ex" pode não discutir, mas
V. Ex" não pode me impedir de explicar. É um
direito que me assiste.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Pois não.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Porque V.
Ex" diz, com uma ponta de fina ironia na sua
expressão, que, aliás, é do brilho de V. Ex", e ' ai
me permitir que explique a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Tudo bem.

O SR.RELATOR (Ricardo Fiuza)- Em primei
ro lugar, nós criamos o mecanismo de defesa,
submetido à Constituição, submetido à lei, apro-
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vado pelo Congresso o decreto que assim o de
cretar...

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu não sou contrário a estabelecer o estado de
defesa.

O SR RELATOR (Ricardo Fiuza) - Está bem.
Então, veja v. Ex", que estamos partindo do pres
suposto de que este Estado de Defesa, que é
uma anomalia que só pode durar trinta dias, cuja
prorrogação depende do Congresso, seja real
mente tão grave que a nação, que o Estado deva
realmente lançar mão de mecanismos de guerra
interna; nós esperamos que este estado não seja
acionado. Daí as dificuldades que pusemos no
texto para que ele seja acionado. Em segundo
lugar, quando V. Ex" disse que eu não havia apro
veitado, sequer me referido a uma emenda de
V. Ex', se V. Ex" me perdoasse, gostaria que V.
Ex" repetisse qual o assunto.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
É sobre a questão dos orçamentos militares e
o número de membros efetivosdas Forças Arma
das.

O SR.RELATOR (Ricardo Fiuza)-Muito bem.
Veja V. Ex" É que V. Ex" cita suas estatísticas e
eu me louvei,para não aceitá-Ias, numa estatística
oficial, que é uma publicação aceita por todo
mundo que é The Military Balance de 1986/87,
onde a despesa com defesa os dez maiores pro
dutos internos do mundo, V. Ex" talveztenha visto
nosso relatório, e eu queria que V.Ex' trouxesse
suas estatísticas, porque eu vou escrever para a
revista, dizendo que é mentira, onde o primeiro
é os Estados Unidos,o segundo a Rússia,o tercei
ro o Japão, o quarto Alemanha, o quinto China,
sexto, França, sétimo Inglaterra, Itália, Canadá e
Brasil, que é o menor com 0,49 contra 141 dos
Estados Unidos. É o menor do mundo, é o Brasil
em gastos.

Países que gastam menos com defesa, levan
do-se em conta Brasil, Bahamas, México, Gana,
Niger, Chipre, Japão, Colômbia, Luxemburgo e
Jamaica, países do terceiro mundo. Brasil é o
que menos gasta com 0,49.

E, de efetivo das Forcas Armadas, em relação
à percentagem da população, o Brasil também
é o menor.

Despesas com defesa na AméricaLatina,temos
Nicarágua com 11,19%, Cuba com 9,39%, Peru
7,81%, Chilecom 7,76% sobre o Produto Interno.
Uruguai 2,92%, Argentina 2,76%, Bolívia 2,62%,
Venezuela2,15%, Paraguai 1,34% e Brasil0,49%.
Realmente as Forças Armadas do Brasil são uma
vergonha, em matéria de armamento. NaAmérica
Latina,nós somos os últimos com despesa.

Eu não estou contraditando as informações,
eu peço apenas a V. Ex' que tenha a gentileza
de me remeter as estastícas, porque eu estou
também.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu estou querendo apresentar a minha emenda.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Eu li as
emendas de V. Ex", mas V. Ex' não citou as fontes
das estatísticas não. Eu recebi a emenda de V.
Ex"

O SR CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu não citei, porque V. Ex' sequer ...

o SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Mas eu
peço V.Ex' que cite, porque estou me louvando
em estatísticas que julgava sérias. Eu quero ver.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Muito bem.

O fato de um país ser o décimo, quinto ou
último, não é tão importante quanto saber a rela
ção que tem a situação interna do Brasil.

O fato de dizer,por exemplo que o Brasildestina
7%, 5% da sua educação, não quer dizer que
resolveu o problema da educação no Brasil, O
fato do Brasil destinar uma porcentagem X, que
é a última do mundo, não resolveu o problema
da segurança no Brasil.Então é isso que eu quero
estabelecer, esse tipo de relação.

Sr. Presidente, nós estávamos discutindo outro
assunto quando veio o problema da estatística.
Eu estava falando que esse poder de grampear
telefone, esse poder de violar o sigilo da corres
pondência, esse poder é um exagero especial
mente no Estado de Defesa; está contido e V.
Ex" agora explicitouque a expressão não é ambí
gua, é para isso mesmo, o que toma pior.

O Sr. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Ai vai difi
cultar o estado de defesa: a sua decretação, fisca
lizar...

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Um momento, mas exatamente eu acho que para
fiscalizar o estado de defesa, que é o estado preli
minar ao estado de sítio, não há necessidade des
se exagero de grampear telefone, mexer no sigilo
da correspondência. É evidentemente um exage
ro, e um processo profundamente antidemocrá
tico que não leva a nada.

Há outros exageros também. Eu acho que o
prazo de comunicação ao Congresso é muito
grande.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Dez dias,
se tiver recesso.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Outra coisa também, é que permite prender pes
soas e fazer levantamentos, encaminhamentos e
tal.

Eu sugeriria a V. Ex"; muito bem, vamos manter
o direito de prender, mas não vamos manter o
direito de torturar, o direito...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza)- Mas onde?

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Espera aí, estou falando para V. Ex' A minha
emenda é no sentido de que pode prender sim
mas que o juiz comum ao efetuar uma prisão
ele é obrigado a encamimhar o preso antes a
um exame para ver em que condições físicas e
mentais ele entra na prisão.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Veja bem
V. Ex', no caso da prisão, vou relembrar o artigo
para ficar nos anais.

"A ser determinado na forma da lei, pelo
executor da medida será comunicado, ime
diatamente, ao juiz competente que a rela
xará se não for legal. A prisão ou detenção
de qualquer pessoa não poderá ser superior
a dez dias, salvo quando autorizado pelo Po
der Judiciário. É vedada a incomunicabili
dade do preso.

2') A decretação deverá ser comunicada
pelo Presidente ao Congresso dentro de 24
horas, com a respectiva justificativa."

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Um minutinho; comunicar é uma coisa, submeter
a decisão, a aprovação do Congresso NaCional...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Submeter
eu sou propositadamente contrário.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu sei.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Vamos ad
mitir que nós estejamos de recesso e haja um
fato grave, determinante.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Muitobem. Para isso há outros mecanismos. Esse
comunicar simplesmente, é um dispositivo pro
fundamente arbitrário.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Então eu
vou ler o parágrafo seguinte?

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Não, eu já estou lendo. Eu estou até concordando
com várias medidas de quebrar (ilegível).

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Ai o Con
gresso é obrigado no máximo em 10 dias 
pode ser 24 horas também, depende da nossa
eficiência - apreciar o decreto, devendo perma
necer em funcionamento enquanto vigorar. Se
for rejeitado o decreto, cessa imediatamente.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Pois é, mas V. Ex' manteve o mesmo espírito
do decreto-Iei. Está me lembrando aquela evoca
ção de decreto-lei italiano. A Itália também tem
decreto-Iei, só que lá não vigoram os atos, não
têm nenhum valor. Ele é aprovado por decurso
de prazo, mas os atos, por perpetradas naquela
época, durante a vigência do decreto-Iei italiano,
não produzem valor.É uma diferença fundamen
tai do decreto-lei brasileiro, que aliás tem sido
abusado, que tem usado o Presidente da Repú
blica, tem usado muito mais que ao tempo do
General Figueiredo.

Mas eu estou sugerindo um método de aperfei
çoamento, eu estou de acordo com a quebra da
incomunicabilidade. Mas a história deste País nos
últimos anos tem sido uma história muito ligada
a tortura, muito ligada a doutrina de segurança
nacional. Então eu quero apenas que seja apre
sentada ao juiz para ver em que condições essa
pessoa entra na prisão. Eu não sou contra prisão.
Me dão um atestado de sanidade física e mental.

Finalmente, estado de defesa nacional, Sr. Pre
sidente, não devia ser invocado para reprimir,
quando a Constituição determinar, por exemplo,
que se estabeleça um processo de reforma agrá
ria, aí o Congresso Nacional pode requerer um
estado de defesa nacional a fim de implementar
aquelas medidas importantes de uma reforma ur
bana; que causa, por exemplo, o Prefeito de São
Paulo que é um desequilibrado, criou uma guarda
municipal e à luzdo dia cassou, o que ele chamou
de invasores, à luz da telavísão, o espetáculo até
parecia uma coisa programada. Então, quando
houver estado de comoção interna, onde tem que
ser implementada medidas de justiça, medidas
previstas na própria Constituição. O Congresso
Nacional- é também uma emenda que eu faço
nesse sentido - o Congresso Nacional pode de
cretar um estado de defesa nacional para imple
mentar aquelas medidas de interesse social.

Sr. Presidente, vou terminar - eu tenho várias
outras emendas - mas não vou abusar do tempo
dos companheiros. Mas eu cho que nós estamos
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numa oportumdade sul generis para romper
com esses dualismos, sociedade civil e Forças
Armadas, liberdade democrática e Forças Arma
das isso é uma esquisofrenia, isso não conduz
a n~da, criar um corpo separado; isso é um corpo
que tem que ser integrado à Nação, na sua missão
mais nobre. Um corpo bem assistido, um corpo
bem remunerado, profissionalizado. Por exemplo,
Sr. Presidente, nós podemos prever isto, porque
ao estabelecer as prioridades para atendimento
desses altos objetivos, nós temos que definir o
que é segurança nacional.

Segurança nacional se confunde com o bem
estar do povo; a segurança nacional se confunde
com justiça social, a segurança nacional se con
funde com o povo que pode comer três vezes
ao dia, que tem acesso à educação, que tem aces
so ao consumo, é essa a noção de segurança
nacional; e não aquela que nós herdamos da Ale
manha de Hitler,o seu aperfeiçoamento no~~
College que hoje é tão combatido pela propna
sociedade americana e que foi implantada pelo
General Golbery aqui na Escola Superior de Guer
ra.

Nós temos que romper essa dicotomia, se não
vamos continuar, Sr. Presidente, como reféns de
uma chantagem; e a chantagem é o pengo de
uma guerra externa Que se ela não vier, os milita
res começam a não ter guerras externas para
fezê-lo, eles passam a ocupar o seu p:ó~rio País
e ficam indóceis. E ao passo que, se nos tivermos
a coragem - e há muitos militares do mais alto
patriotismo e que estão preocu~ados,com essa
dicotomia - não seremos mais refens dessa
chantagem da guerra externa ou da pert~rbação

interna. Talvez, já não há mais - repito - o
inimigo comum que a doutrina d~ segurança n.a
cional exiqla, que era o comumsmo que hoje,
tem, praticamente, três representa~tes aqui no
Congresso Nacional. Tem que arranjar um outro
motivo, pode ser o apelo à violência, qu~ é u~a
coisa que todo cidadão tem direito, ~as, IS~O diS
farça uma realidade que este País Vive, disfarça
uma tragédia do cotidiano que este País vive, esta
é a nossa preocupação e um apelo ao Sr. Relator
que tem, talvez, uma visã,? mais ~pla. Vamos
romper esse dualis~o:sociedade c!viI, Forças Ar
madas e Democracia, podem perfeitamente, con
viver.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Agradeço
a V. Ex' V. Ex' entende que um cidadão militar
é um cidadão civil, devem acabar com essa dico
tomia. Ambos são iguais Muito bem, mas V.Ex'
dá um mau exemplo quando proíbe que o Minis
tro militar fale propõe que os ministros militares
venham a falar sobre o assunto de debate na
Constituição e não proíbe os ministros civis. Há
é um certo contracenso. Mas. são emoções.

o SR. CONSTITUINTELYSANEAS MACIEL
Militaresem posto de comando. V.Ex' não enten
deu bem.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Mas, tam
bém, civis em posto de comando V.Ex' não proi
biu. V.Ex' dá um mau exemplo...

O SR. CONSTITUINTELysANEAS MACIEL
Para isso há inelegibilidades.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - V. Ex' dá
um péssimo exemplo de união. Eu acho que nós

estamos falando mais no passado e no presente
do que no futuro deste País. _

O SR. CONSTITUINTELYSANEAS MACIEL-
V. Ex' está muito apegado ao passado; eu não
posso...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Eu não
tenho compromisso algum com esse passado,
eu cito fatos.

Mas, eu agradeceria se V.Ex' me respondes.se
se em suas emendas apresentou o seu conceito
de segurança nacional, porque eu estou tentando
ter o melhor conceito possível e agradeceria que
V.Ex' nos desse um conceito para que, também,
pudéssemos trabalhar em cima desse conceito.
Pelo que vi V.Ex' não definiu, na sua compreen
são, o que é... Eu gostaria de um aparte doutri
nário, na parte de conceitos, se V. Ex" mesmo
nos seus apartes de Relator pudesse ajudar a Co
missão eu ficaria muito grato.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto ao Sr. Constituinte Ottomar Pinto, se gostaria
de usar da palavra.

O SR. OrrOMAR PINTO-Está bem, Sr. Presi
dente, vou ser breve porque já foi discutida exauti
vamente essa emenda..

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - A Presi
dência agradece a brevidade de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE OrrOMAR PINTO 
Perfeitamente. Apenas tenho três emendas a apre
sentar, mas são emendas que não vão ao fim
da questão, alguns aspectos que achava relevante,
uma delas diz respeito ao problema da compe
tência da União e tutela da patente. Realmente
colima alguns dos objetivos do Deputado Roberto
Brant, mas, não todos, ele simplesmente propu
nha a supressão de todos os parágrafos do art.
15. O que nós propomos aqui é a supressão de
alguns desses parágrafos que consideramos que
são mais estatutários.

Outra é com relação aos bens da União, supn
mindo coisas que são mais ou menos consen
suais e insistindo na presença, na Constituição,
do Correio Aéreo Nacional, em homenagem
àqueles que deram muito de si para a integração
da região amazônica e do Centro-Oeste, mas o
nosso nobre Relator suprimiu do texto constitu
cional. Mas vamos insistir, então, com o apoio
do nobre Deputado José Genoino.

Obrigado, é somente isto o que tenho a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -A Mesa
agradece e, como hoje se encerra o prazo para
apresentação de emendas e, tenho a impressão
de que alguns Constituintes ainda estão elabo
rando as suas, então vamos ficar nos próximos
três dias sem nos reunir porque é exatamente
o prazo que o Relator terá para analisar essas
emendas. E, de nada adiantaria - a menos que
o Plenário entenda diferente e agora não há nem
número para deliberar - nós estarmos nos reu
nindo. Então, entendo que deva ser convocada
uma reunião para as 9 horas de sexta-feira, porque
a partir daí então teremos que concluir os traba
lhos. Vamos ter que discutir novamente todas as
matérias, já que as emendas, evidentemente, alte
rarão substancialmente o texto do projeto do Rela
tor e sobre as quais ele emitirá a sua opinião,
então teremos sexta, sábado e domingo... Mas,
de qualquer maneira, nós teremos sexta, sábado

e domingo como prazos fatais para esta Subco
missão, para aprovar o seu parec;er.

O SR. CONSTITUINTE JOSE GENOlNO 
Sr. Presidente, eu já apresento uma sugestão de
que todos os membros da Subcomissão fiquem
cientes - não há número aqui mas faço a suges
tão - de que a comecemos a apreciar sexta-feira,
às 9 horas da manhã, em reuniões diretas. E que
já seja consultado para ver...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Perfeito.
Então eu agradeço a presença de todos, inclusive
das autoridades e da imprensa e encerro esta
reunião.

(Levanta-se a reunião às 17 horas e 57minu
tos)

ANEXO À ATA DA 9"REilNlÃO DA SG!3
COMISSÃODE TRIBaTOS, PARTlClPAÇAO
E DISTRIBillÇÃO DAS RECEITAS, REAL!
ZWA EM 6/5/87, ÀS 10:16 HS E PilBU
OWA EM SilPLEMENTO AO DANCN° 56,
DE8/5/8Z

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Haven
do número regimental, iniciamos a nossa reunião
de hoje, determinando ao Secretário que proceda
à leitura da ata da sessão anterior.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitura
da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Con
vido a participar da Mesa, para proferir a palestra
de hoje, o Dr. Everlindo Heinklein,SupervisorTéc
nico do Escritório Regional do DIEESE do Paraná,
a quem concedo a palavra.

O SR. EVERUNDO HEINKLEIN - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a análise a que vou pro
ceder tem o enfoque particular do DIEESE 
entidade de assessoria dos sindicatos dos traba
lhadores. Neste sentido, nossa preocupação fun
damental foi, sobretudo, com as disfunções do
sistema tributário, principalmente do ponto de vis
ta funcional, ou seja, da tributação do capital e
do trabalho.

Também nos preocupou fundamentalmente a
questão da fiscalização dos tributos e a do empre
go nas suas linhas gerais

Esse é o enfoque que a partir da nossa atividade
daremos ao depoimento.

O ponto inicial é a questão da carga tributária
global. Na análise que fizemos, a carga tributária
global do sistema, de um patamar histórico de
25% ,ao longo dos anos 70 até o presente, pratica
mente se mantém estável: o que efetivamente
tem caído é a carga tributária líquida. Então, de
uma situação de 16%, nos anos 70 e 74, ela
vai caindo a cada cinco anos, a cada qüinqüênio
praticamente, passando a 14%, em 75n9, 10%,
nos anos seguintes, para, finalmente, em 84, al-
cançar 6%. .

Uma primeira observação seria que essa situa
ção geral, ou seja, a carga tributária glo?a1 ~ a
líquida - comparativamente a outros proses in
dustrializados ou semi-industrializados ou de pa
drão de desenvolvimento semelhante ao do Brasil
- ainda é baixa, sobretudo se se considerar essa
involução recente da carga tributária líquida, talvez
uma das mais baixas do mundo.

A carga tributária líquida tem caído em função,
então, das transferências e dos subsídios. As
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transferências se compõem, no caso, dos juros
da dívida pública, de transferências a consumi
dores propriamente ditos, à Previdência, transfe
rências sociais, e também dos subsídios. O ele
mento principal dessa queda da carga tributária
tem sido os juros da dívida pública. No início
da década de 70, ou na sua primeira metade,
eles estavam em torno de 1,2% do PIB e, ao
final do período analisado, em 84, eles já absor
vem 6,2% do PIB. Então, houve uma inversão
importante, que iremos acentuar. As chamadas
transferências aos consumidores, na verdade, em
boa parte são transferências ao capital. Esses
6,2% das transferências totais são absorvidos pe
los credores da dívida pública mobiliária interna
do governo, enquanto que as transferências pro
priamente a consumidores e trabalhadores, quan
do não têm caído, como no caso dos subsídios,
têm-se mantido estável. Esta estabilidade é preo
cupante, sabendo-se que nos últimos 15 anos,
sobretudo, há uma imensa transferência de mas
sas rurais para as cidades. Então histórica e logi
camente essas transferências deveriam ter cres
cido relativamente, mas se mantiveram estáveis,
em torno de 7 a 8%, ao longo de todo o período.
Isto demonstra então por que o serviço da Previ
dência e demais transferências têm o atual perfil,
quer dizer, o de não atendimento ao necessário.

Isso coloca, do nosso ponto de vista, uma ques
tão que não sei como seria resolvida, mas a pro
posta que fazemos é a desvinculação da divida
pública mobiliária interna do aspecto fiscal, ou
seja, do orçamento fiscal. Atualmente há uma
transferência muito grande de recursos fiscais pa
ra a dívidapública. Então, parece-me que o siste
ma tributário deve conter elementos de separação
dessas duas questões, a fim de não comprometer
recursos fiscais em transferências ao capital.

Mas parece que a dívida pública hoje merece
uma solução, na medida em que está na raiz
do problema financeiro do Estado como um todo,
não só da União, como dos Estados. A exemplo
da dívida externa, tem de seguir outra terapêutica
que não a seguida até o presente; deve, no míni
mo, pensar-se num tipo de moratória também
nesse sentido. A dívidapública mobiliária interna,
neste aspecto, não tem sido tocada.

Havia propostas do então assessor do Presi
dente Tancredo Neves, Dércio Garcia Munhoz,
no sentido de uma desvalorização dessa dívida.
Até hoje não se tem tocado muito no assunto.
Parece-me importante essa desvinculação, para
finalizar esse tópico.

Outro aspecto que queríamos é o relativo às
contribuições sociais. No geral, o atual sistema
tributário se povoa de uma imensa quantidade
de figuras parafiscais: quota de contribuição do
confisco cambial do café ou do cacau, contri
buição para o IM, PIS,alíneas no Imposto Único
sobre Combustíveis Lubrificantes, quotas da Pre
vidência sobre combustíveis, loterias competições
hípicas. Temos então, as mais diferentes figuras
parafiscais. Algumas delas se respaldam na atual
Constituição, como as contribuições sociais ou
econômicas, de que tratam os arts. 21, § 2°, e
163, parágrafo único, mas outras são, na verdade,
impostos disfarçados. Portanto, é necessário de
fato uma limpeza nessa área, atribuindo-se a cada
uma dessas contribuições o seu caráter: ou tribu-

Ainda quanto às contribuições, agora sobre
tudo as sociais, interesse maior dos trabalhadores,
nossas observações são as seguintes: há um pro
blema sério nas receitas do sistema, baseado, na
sua totalidade, sobre folha de pagamento. Então,
não são muito suscetíveis na receita, as flutuações
que afetam salários. E há um momento cíclico
de emprego e desemprego, o que compromete
a receita do sistema como um todo.

Um outro aspecto, já agora no tocante ao uso
dos recursos, é sua abrangência. Boa parte dos
trabalhadores ainda são marginalizados no siste
ma de Previdência. E, por fim, um outro aspecto
ainda na análise das contribuições: a gestão. Não
se justifica que contnbuições sociais sejam geri
das somente por um poder.

Neste sentido, em relação a essas observações,
as nossas propostas seriam, entre outras, a revisão
das bases de incidências das contribuições sociais
- talvez um sistema misto, em que parte incida
sobre a folha de pagamentos e parte sobre o
lucro operacional. No caso, a propota do IPEA
vai também ao encontro do que pensamos.

Quando à destinação, achamos que essas quo
tas deveriam se transformar, para atender sobre
tudo ao sistema previdenciário e ao salário-de
semprego, efetivos, na medida em que os siste
mas atuais, na verdade, não contemplam os inte
resses dos trabalhadores. O sistema do seguro
desemprego é muito parcial e não atende de fato
às suas necessidades. O sistema de Previdência
também não os atende, pois quem sobrevive hoje
de aposentadoria, de pensão ou de auxílio? Isso
é uma verdade. Então, é necessário rever as bases
de incidência a destinação dos recursos, sobre
tudo tendo em vista dois grandes sistemas: salá
rio-desemprego e atendimento previdenciário.

Entendo que a questão da administração é fun
damentai. Não tem sentido o Estado, através do
Ministério, como funciona atualmente, adminis
trar fundos do trabalhador. Achamos que essa
administração tem que ser mista; deve ser feita
pelo Estado, do trabalhador e pelo empregador.
Anossa proposta é que os Conselhos de Adminis
tração desses fundos sejam constituídos de 50%
de trabalhadores, na medida em que são os seus
principais destinatários e usuários; 25% de em
pregadores e 25% de participação do Estado. Isso
modifica fundamentalmente a situação que existe
hoje.

Outra questão importante que colocamos é a
sobretributação o trabalho e a subtributação do
capital, situação decorrente da progressividade do
atual sistema tributário, montado com base nas
reformas de 65 e 67, ocasião em que se privilegiou
sobretudo o crescimento acelerado da economia.
Neste sentido, foram concedidos estímulos de to
da a sorte à acumulação de capital, os quais
somente se ampliaram no decurso da vigência
do atual sistema tributário. Assim, pode-se dizer
que o sistema foi e é extremamente generoso
para com o capital e gravoso para com o trabalho.

Infelizmente, não temos muitas informações
para quantificar a carga tributária sobre o trabalho
e sobre o capital, mas as evidências estão aí. O
trabalho de que se dispõe, de Ibrahim Eris, feito
em 79, ainda com data de 75, é o único disponível,
e mostra a distribuição da carga tributária por
faixas de renda. E esse quadro mostra que as
primeiras faixas do salário mínimo, na verdade,

aquelas situadas em 100 salários mínimos. O
mesmo sucede nas faixas em torno de até 40
salários mínimos. Na verdade, a faixa de maior
contribuição é a de 10 a 15 salários mínimos
que corresponde a 34,2% de carga tributária, en
quanto que até um salário mínimo é de 33,5%.
A partir de 50 salários mínimos, a carga tributária
é regressiva. Isso, do ponto de vista do trabalha
dor, mostra uma carga tributária muito grande
e se deve à forma de como está desenhado o
atual sistema tributário e seu desvirtuamento.

O alto peso dos impostos indiretos na receita
tributária se mantém ao longo de todo o tempo
em tomo de 50%. No início da reforma tributária,
os impostos indiretos andavam em torno de 60%,
l}1as, de qualquer forma, representam hoje 50%.
E muito, levando-se em conta que o imposto indi
reto é fundamentalmente regressivo. Quer dizer,
ele atinge com maior carga tributária as faixas
de menor renda, e, inversamente com menor car
ga tributária as de maior renda.

Um outro fator que pode ser considerado nesse
sentido, o da tributação indireta é que os bens
são muito mais gravados do que os serviços. O
serviço que recebe uma carga tributária maior,
o de diversão, tem 10%,em geral, os outros pro
dutos em si têm uma carga tributária maior. Quer
dizer,quanto mais alto o nível de renda do indiví
duo, maior é a proporção da renda que o indivíduo
despende com serviços. Sabido isto, vemos que
o atual sistema grava as classes de menor renda.

Um outro fator ainda em relação aos impostos
indiretos é a iniqüidade do IPI. O [CM é imposto
que tem uma taxaúnica, mais ou menos atenuada
com algumas ínsenções, variações na base tribu
tária, mas .na verdade, é uma taxa única. O IPI,
que é um imposto diferenciado, deveria atenuar
a carga tributária indireta,tipo ICM e ISS.Na verda
de, ele não faz isso, na medida em que, embora
sendo diferenciado, generaliza dentro da catego
ria de bens, a ponto de um radinho de pilha
ter a mesma alíquota que uma mesa de som
muito sofistica - isto para não falar de outros
bens que, no passado, não eram tributados: jóias,
por exemplo. Elas eram menos tributadas do que
bijuterias, coisas desse tipo. Quer dizer, o IPI é
um imposto cheio de defeitos, porque não corrige
os outros impostos indiretos. Estudos mostram
que famílias que recebem de um a três salários
têm uma carga de impostos indiretos da ordem
de 16 a 17%.

Outro fator que contribui para essa imensa re
gressividade do sistema é o Imposto de Renda,
ou sobretudo ele. Os impostos diretos, embora
formalmente progressivos são, na prática, regres
sivos. Esse assunto já é sabido por demais, e
não nos deteremos muito nele. Na verdade, isso
aconteceu por estimulo às poupanças, às isen
ções ou tributações parciais dos rendimentos e
ganho de capital.Agravaessa situação do Imposto
de Renda o recolhimento na fonte. O grande volu
me que tem caracterizado as restituições no pas
sado, menor em 86, consequência de um quadro
anormal, mostra que a retenção na fonte é uma
prática indevida. Na verdade, é um mecanismo
de administração do Tesouro Nacional, uma ante
cipação de tributo, e recai, em boa parte, sobre
os assalariados.

Outro fator, ainda, é a inexistência de uma afeti-
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IPTU e o IPVA, mas se observarmos a arrecadação
total desses impostos, vamos verificarque é míni
ma. São impostos que, praticamente, não gravam
- menos o IPTU, que tem uma certa relevância
para os municípios.

O ITR não tem a mínima capacidade de contri
buição, no sentido da sua capacidade potencial.
Isso evidencia a necessidade de impostos efetivos
sobre o patrimônio. Em geral, as propostas discu
tidas têm levantado essa questão. Temos uma
preocupação com o Imposto sobre Patrimônio.
Acho-o importante, porque introduz no atual siste
ma tributário uma nova dimensão. Entretanto, de
ve-se ater àqueles que sobrevivem do patrimônio,
da riqueza.

Anossa proposta fundamental é que o Imposto
sobre Patrimônio isente todos aqueles que sobre
vivem do trabalho, do salário. E preciso estabe
lecer um corte fundamental na questão do patri
mônio. Do contrário, corremos o risco de ver
acontecer o que ocorreu com o Imposto de Ren
da, que formalmente é um imposto progressivo,
mas acaba tributando as baixas rendas, voltan
do-se contra o assalariado, que é quem detém
pouca renda.

Em relação ao Imposto sobre o Patrimônio e
também sobre o de Heranças e Doações, além
de ser seletivo, ou seja, ter uma progressividade,
o Imposto de Renda deverá ter uma marca funda
mentai: isentar aqueles que sobrevivem do tra
balho.

No geral, as propostas em relação a essa situa
ção de regressividade do sistema tributário dizem
respeito ao aperfeiçoamento do Imposto sobre
a Renda, para que seja de fato progressiva; à taxa
ção seletiva de lucro: à instituição de imposto
seletivosobre herança, patrimônio e doações, re
petindo, que não incida sobre os assalariados,
isto é, sobre aqueles que sobrevivem preponde
rantemente dos rendimentos do trabalho. E, por
fim,uma caraterística que deve ter o novo sistema
tributário é a seletividade efetivana tributação ge
ral sobre o consumo, a fim de que haja uma
seleção em relação ao consumo das categorias
de baixa renda até às de mais alta renda.

Acriação do NA me parece que pode ser usada
neste sentido. Na verdade, se está transformando
o atual ICM de imposto que incide basicamente
sobre o valoradicionado na produção em imposto
que incide principalmente sobre consumo. Pare
ce-me que a sua administração, deixada à compe
tência dos Estados, vai, de alguma forma, ao en
contro dessa proposta, no sentido de que seja
seletivo na sua pauta de incidência, sobretudo
nos bens necessários, como a cesta básica e ou
tros bens indispensáveis às classes de baixa renda.

Entretanto, entendemos que, na verdade, a pro
gressividade do sistema tributário só vaiser garan
tida por uma efetiva fiscalização no sistema 
um dos pontos que vamos analisar, em seguida,
porque não adianta ter um desenho de uma estru
tura tributária e estar ela formalmente progressista
se na prática ela não o é. Isso vai depender do
sistema de fiscalização.

Antes de discutirmos o sistema de físcalização,
outro aspecto: com relação à regressividade do
sistema, contribui também o que chamamos sub
tração da receita, que caracterizamos como os
valores do Imposto de Renda, por exemplo, que
a pessoa jurídica acaba descontando na forma

de transferências - auxííío-educação, auxílio
saúde etc. É comum hoje, nas negociações cole
tivas em que o DIEESE participa, entre emprega
dores e trabalhadores, que se reivindique auxílio
educação e auxílio-saúde, por exemplo, valores
que na verdade a empresa subtrai dos impostos
depois, transferindo ao setor privado - muitas
vezes a cooperativas, à empresas de prestação
de saúde e de educação. Por trás desse sistema,
observamos uma subtração de receita do setor
público, bem como a privatização dos serviços
de educação e saúde. Isso já vem acontecendo
há tempo, a ponto de boa parte de trabalhadores,
sobretudo os jovens, pagarem educação, hoje em
dia, respaldados no fornecimento, pela empresa,
do auxílío-educação, que é transferido a cursinhos
e empresas de todo tipo, muitas vezes até de
qualidade duvidosa. Esse sistema deveria ser eli
minado, garantindo o Estado salários efetivos e
uma política educacional e de saúde claras. Vol
tando ao tópico fiscalização, nós o colocamos
como um sistema de co-responsabilidade entre
a sociedade ciVJI e o Estado, na função fiscaliza
dora do Governo. Dado o caráter que assume
cada vezmais o Estado moderno, toma-se neces
sária a co-responsabilidade da sociedade civil na
fiscalização da administração pública. Daí justifi
carmos a necessidade de que se inclua na Consti
tuição preceitos relativosao direito da fiscalização
efetiva que a sociedade civil tem sobre a ação
do Estado e sua compatibilização com os recur
sos obtidos. Quer dizer, não basta a Constituinte
legislar somente sobre tributo; a participação de
mocrática requer a inclusão da função fiscaliza
dora no texto constitucional. Explicamos por quê
em seguida: uma das funções do Estado é a de
fiscalizar as relações entre os cidadãos e as destes
com as instituições sociais, inclusive no que se
refere à sua contribuição pecumáría - imposto
e tributos - para que as instituições públicas
prestem os serviços convencionados necessários
em cada sociedade. Estes devem atender a um
padrão mínimo, satisfatório, para o conjunto de
cidadãos, que, por sua vez devem contribuir com
um mínimo de recursos, que são os impostos,
considerados como razoável pela comunidade
para o cumprimento dessas funções. Para tanto,
é necessário que o Estado conte, como conta,
com corpos de fiscalização, não só de serviços
de inspeção, por exemplo, no trabalho na saúde
e coisas desse tipo, mas também com um corpo
especializado de fiscalização da capacidade efeti
va de contribuição da sociedade - são os fiscais
das diversas instâncias das Secretarias de Fazen
da e Ministérios. A fiscalização, entretanto, deve
se desenvolver de forma integrada, unificada. Se
for realizada uma avaliação das várias atividades
fiscais do governo, observar-se-á que o esforço
concentra-se no aspecto formal da obrigação. Isto
porque, em não havendo transparência e acesso
da sociedade civil ao ato fiscalizatório, o fiscal
sente-se inseguro para cobrar a essência, e, como
deve prestar contas à burocracia, o fazde maneira
aceitável por esta. Essa situação faz com que nos
órgãos do governo se acumulem autos formais
que têm pouco eficácia.

Com o fracionamento da atividade de fiscali
zação - hoje temos corpos de fiscais para cada
imposto, pratIcamente - perde-se a visão do con
junto e da capacidade contributiva total de cada
contribuinte - pessoa física ou jurídica. Sejam

os fiscais ou a sociedade, não se têm idéia da
capacidade contributiva de determinada faixa de
contribuinte. Muitasvezes, numa faixa,um contri
buinte tem uma capacidade e outro, outra, isso
por força da diversidade de fiscalizaçãoe também
por não se tomarem públicos as informações tri
butárias dos contribuintes. Amplia-se com isso
- com essa dispersão de fiscalização- seu cus
to social, com baixos retornos, impossibilitando
a cobrança por parte da sociedade, em razão da
complexidade dos sistemas adotados. A socie
dade não interfere, não tem conhecimentos de
como funciona um sistema de fiscalização. Outra
característica do sistema de fiscalização é a im
possibilidade de uma avaliação, por parte da so
ciedade, da efetiva capacidade contributiva de
seus cidadãos e das empresas, em razão da dis
persão das atividades fiscalizadoras e da comple
xidade da burocracia, o que resulta em desvios
de conduta dos agentes ativos e passivos da obri
gação fiscal, ou seja, do fiscal e do contribuinte,
em relação à sua obrigação social.

A correção monetária, embora tenha o objetivo
de garantir o valor dos débitos fiscais, quando
usada com prazo indeterminado - maioria dos
casos, atualmente - acaba ínvíabíhzando ou o
pagamento do débito fiscal ou o empreendimen
to, daí as pressões para a concessão de anistia,
que se vêm tomando prática habital- no Paraná,
praticamente todos os governos dos últimos tem
pos têm concedido anistia. Essa situação se agra
va com componentes de interesse políticona con
cessão da anistia, em detrimento dos bons cida
dãos e dos bons contribuintes e independente
até da efetivacapacidade contributivados anistia
dos - alguns precisariam ser anistiados e outros
não, mas as anistias são gerais.

Outro aspecto do quadro é que se generaliza,
cada vezmais, a sonegação de impostos, até com
consentimento social, em razão das dificuldades
da atividade fiscalizadora da sociedade, de, tanto
relativamente à efetiva contribuição fiscal quanto
ao uso do recurso pelo Estado. A sociedade não
se interessa - ou se desinteressou - pelo que
é feitocom os recursos públicos. Não se interessa
com o que acontece com a receita, nem com
a despesa. Neste sentido, até se justificaa sonega
ção: há consentimento social em relação a ela.
A sonegação é elevada sobretudo nos últimos
tempos, e com a alta inflação, e tem um peso
relativamente grande.

Com relação à receita estadual, a que tenho
conhecimento, estima-se que, da capacidade po
tencial de arrecadação dos Estados, um terço é
arrecadado, um teçro é desonerado impostos e
um terço deve ser sonegadão. Isso é muito grave.
Essa situação, se, de um lado inviabiliza financei
ramente os Estados, de outro, restringe cada vez
mais os serviços por ele prestados. Evidentemen
te, a sonegação e a anistia vêm aumentar aquela
situação de regressividade de que falamos antes.
Aumenta com isso a carga tributária do trabalho,
que não é tão anistiado e não sonega tanto quanto
o capital.

Diante disso, a nossa proposta é no sentido
de um modelo unificado de fiscalização de tribu
tos, a exemplo do que acontece no modelo ale
mão, onde a unidade federada é Estado e os
fiscais fiscalizam todos os tributos. Atualmeme
temos um fiscalde ISS,um de ICM, um de Impos-
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to de Renda, um da Previdência etc. Com isso,
não se tem uma visão de conjunto da empresa
e se selciona muitas vezes o contribuinte, não
há uma fiscalízação eficaz. Por outro lado, com
o objetivo de potencializar a atividade fiscalizadora
e unificada, de sorte a permitir a partilha da ação
fiscal com a sociedade civil, sugere-se ainda a
adoção de parâmetros de um mínimo de contri
buição. Quer dizer,os contribuintes, tanto pessoa
juridica como pessoa fiscia, seriam situados em
.faixasde contribuição. Abaixode determinada fai
xa, não haveria tributação; seriam isentos. Por
exemplo, as microempresas e as pessoas de baixa
renda, como acontece atualmente com o Imposto
de Renda. Essas informações, obtidas vias impos
to direto, Imposto de Renda, seriam utilizadas co
mo balizamento para conferir a contribuição dos
demais tributos, inclusive contribuições parafis
cais, e adicionalmente tendo em vista interesses
da sociedade.

Deveria também ser exigida a feitura e divulga
ção do balanço de todas as atividades empre
sariais do Pais, inclusive do Governo - não só
das sociedades anônimas, como atualmente. De
ve se exigir inclusive que no balanço haja uma
discriminação das contas relativas aos tributos
e contribuições sociais. Uma vezdivulgado o tribu
to e a contribuição, a própria sociedade teria con
dições de analisar a capacidade contributiva dos
diferentes contribuintes - pode-se saber se uma
empresa está com uma carga demasiado grande
e outra com uma carga menor. E por que isso?
Na medida em que não se tem condições de
saber se existe maior ou menor carga tributária
de uma empresa, não se tem condições de fisca
lizarou exigir fiscalização.

Uma outra proposta é a atribuição de compe
tência restrita a cada Legislatura, nas diferentes
esferas de governo, para que sejam estabelecidas
cargas tributárias por faixas de renda, por tipo
de tributo, por tipo de pessoa, tísica e jurídica,
e inclusive concessão de subsídios. Propomos
que o Poder Legislativo tenha uma importância
maior na determinação - por exemplo, no mício
de uma legislatura - das cargas tributárias. As·
sim, haverá por parte da sociedade, a oportu
nidade de saber quanto vai ser, mais ou menos,
a carga tributária para cada segmento da socíe
dade, por tipo de imposto, até dos impostos indi
retos, a fim de se evitar aquilo que aconteceu
no passado, ou seja, um desvirtuamento progres
sivo de alíquotas, de carga tributária e assim por
diante. Então, o Legislativoem cada nível de Go
verno - federal, estadual e municipal - fixaria
ou daria um parâmetro geral para essas faixas
de tributação.

No mesmo sentido ainda, achamos que deve
mos voltar à prática da elaboração de orçamento
plurianual-também em cada legislatura- tanto
de investimento, o que já era feito, quanto de
custeio, para que a sociedade tenha um parâ
metro também das intenções do governo, díscri
minando as fontes de receita, inclusive operações
de crédito, discutido no Legislativo, em sessões
com participação das entidades da sociedade cio
vil. Então, tanto do lado da despesa quanto do
lado da receita haverá uma atuação e intervenção
maior do Poder Legislativo. Na medida em que
se conceder essa competência ao Poder Legís
lativo, também o interesse de fiscalização da so
ciedade ou de seus representantes será maior.

Outra sugestão é que a administração pública
divulgue planilhas de custos da atividade fiscaliza
dora. Há impostos que, se fizermos análise eficaz,
veremos que são inviáveis. Parece-me que um
imposto recente que devia ser visto desta perspec
tivaé o IPVA Pela experiência e análises que tenho,
ele é quase inviável. na verdade o sistema anterior,
apesar de ser da competência federal, tinha para
o Estado um custo muito menor. Evidentemente,
entra-se na questão da competência dos tributos
por esfera de governo. Mas isso não afasta o fato
de que cada tributo tem de ter um custo, e que
socialmente cada esfera de governo, através do
seu Poder Legislativoe da participação da socíe
dade civil, avalia se ele deve ou não ser mantido.
O Estado devia fornecer também planilhas de
custo dos serviços e dizer em que medida um
serviço prestado pelo poder público é caro ou
não. Isso não existe e, se existe, não é feito de
forma clara.

Uma outra proposta é a fíxaçêo do prazo para
liquidação de quaisquer débitos das pessoas jurí
dicas, inclusivedébitos tributários, para o exercício
imediatamente posterior à data da apuração do
débito. Passado esse prazo, se o débito não for
quitado, a solução será dada por um conselho
constituído por representantes do Judiciário, do
Legislativoe representantes dos sindicatos de tra
balhadores e patronais. Isso porque o atual síste
ma de divida ativa e correção monetária, como
referimos antes, acaba necessariamente condu
zindo a anistias ou à não cobrança do imposto.
Se se determina um prazo, a partir daquele mo
mento o débito das pessoas juridicas passaria
a ser competência de um outro foro. Pela nossa
sugestão não seria mais o Executivo, na medida
em que ele foi incapaz de cobrá-lo no período
de um ano. O débito passaria para um foro com
posto por representantes do Poder Legislativo, do
Judiciário e de representantes da sociedade, atra
vés de sindicatos patronais e de trabalhadores.
Parece-me que isso evitaria boa parte do que
acontece presentemente, ou seja, essa disfunção
na cobrança de muitos tributos. Outros países
têm proposta semelhante: ao invés de a sociedade
ficar pagando por um débito não liquidado, ela
mesma resolve. Ela faz um acordo, através desse
foro, em relação a esse débito para com o Estado.
A nossa proposta é para que não se incluam so
mente débitos tributários.

Essas sugestões todas são no sentido de que
a fiscalização é tão importante quanto a estrutura
do sistema tributário. É a estrutura da fiscalização
que vai determinar a eficácia do sistema e o seu
não desvirtuamento, como aconteceu com o sis
tema atual. É a fiscalização que vai permitir uma
intervenção maior da sociedade civil no Estado
propriamente dito.

Outro ponto que abordamos é a relação entre
sistema tributário e emprego. O sistema tributário,
ao tempo em que se torne mais redistributivo,
deve necessariamente contemplar mecanismos
que permitam incentivar o crescimento do produ
to a taxas que garantam a criação de novos em
pregos em quantidade suficiente para atender ao
crescimento da força de trabalho e sua integração
no mercado formal de mão-de-obra. Quer dizer,
o uso dos tributos como política econômica. Nes
te sentido, deveria ser avaliada a efetividade da
forma com vêm sendo aplicados os incentivos
convertidos em fundos de investimento. Muitos

deles, com certeza, devem ser eliminados, pare
ce-me. Trata-se de equilibrar esses aspectos e
não privilegiar somente os incentivos à capitali
zação, como atualmente acontece de maneira ge
rai,inclusivecom o agravante de beneficiar muitas
vezes uma estrutura de capital intensivo.

Entende-se que a renovação tecnológica é tam
bém prioritária para o País, mas em setores estra
tégicos, claramente definidos e compatibilizados
a uma política de emprego que promova a realo
cação de mão-de-obra potencialmente exceden
te.

Ainda neste sentido, talvez uma questão funda
mentai para a política de emprego seja o trata
mento tributário dado a pequenos empreendi
mentos, sejam os camados autônomos, sejam
as micro e pequenas empresas, sejam também
os pequenos estabelecimentos rurais, na medida
em que provavelmente tenham uma carga tribu
tária desproporcional àquela dos grandes e mé
dios estabelecimentos.

É frequente, nas negociações coletivas, a dife
renciação de aumentos salariais em relação às
grandes empresas, decorrentes evidentemente de
uma diferenciação de margens de lucro para as
pequenas e microempresas. Tendo em vista não
penalizar os salários e a função dinâmica dos pe
quenos empreendimentos na geração de empre
go, sugere-se um tratamento tributário diferen
ciado desses pequenos segmentos produtivos. É
importante verificar-se a experiência de outros
países, a exemplo da hália e do Japão, onde a
pequena produção tem, de alguma forma, um
tratamento diferenciado, e com isso funcionando
como absorvedor de mão-de-obra. O Japão tem
um dos menores índices de desemprego do mun
do, e a Itáliatambém, embora naturalmente cons
te uma taxa maior, mas me parece que o índice
de desempenho na Itália é menor do que aquele
divulgado, uma vez que tem um setor de pequena
produção que na verdade funciona como equíli
brador do mercado de mão-de-obra, absorven
do-a cada vez mais. Para o trabalhador é impor
tante existirem empregos que efetivamente vão
repercutir na situação geral de salários da econo
mia. Então, parece-me que essa questão tem de
ser contemplada no sistema tributário, mas atra
vés de uma política de emprego e não só de
capitalização ou de acumulação de capital.

Outra disfunção que apresenta o atual sistema
tributário é a diferença de tributação em relação
ao setor urbano-industrial, serviços e agropecuá
ria. A desproporção na tributação entre essas ba
ses é resultado da situação específica do mo
mento em que foi feita a reforma tributária, uma
vez que um dos problemas existentes era a neces
sidade de elevar a receita tributária para eliminar
o então déficit público, devido às limitações da
capacidade de arrecadação da administração fa
zendária. Logo, a base urbano industrial revelou
se mais facilmente explorada e o desenvolvimento
econômico alcançado pela sociedade brasileira,
após a reforma tributária, na verdade, transformou
o setor agropecuário num setor dinâmico, alta
mente capitalizado. De um lado, privilegiaram-se
cada vez mais as empresas rurais - na verdade,
criaram-se empresários rurais muito rapidamente
neste País - e, de outro lado, se gerou também
os chamados bóias-frias.
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O SR.PRESIDENTE (MussaDemes) -Apala
vra volta ao Prof. Heinklein.

melhor atendimento à população. então, carece
se de uma racionalização,de uma administração
melhor e não simplesmente de uma administra
ção financeira imediata que corte gastos.

Uma outra situação a que o próprio desvirtua
mento do sistema de financiamento do setor pú
blico tem levado, através da utilizaçãointensa dos
tributos como instrumento de políticaeconômica,
a favor de um crescimento acelerado, é o a que
chamamos de falência da finalidadesocial do Es
tado que acumulou uma imensa dívida social.
Também aqui a austeridade, em nome da justiça
econômica, ameaça adiar mais uma vezo atendi
mento a medidas distributivas, tornando a popu
lação eternamente credora de direitossociais, que
cada vez mais se acumulam e se avolumam.

Por isso, reiteramos que não só o novo desenho
da estrutura tributária é importante, mas também
o é a co-participação da sociedade civil e das
entidades que a representam na ficalização da
atividade do Estado.

Este é o nosso depoimento. (Palrnas.I).

O SR.PRESIDENTE (MussaDemes) -AMesa
parabeniza Prof. Everlino Heimklein e lhe agra
dece pela brilhante exposição que acaba de fazer,
que, por certo, muito contribuirá para a formação
da opinião dos Constituintes desta Subcomissão
nos trabalhos que deveremos encerrar dentro de
alguns dias.

Em seguida, passo a palavra ao Deputado José
Luiz de Sá para as colocações que ele deseja
fazer sobre o que aqui foi exposto.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ LUIZ DE SÁ 
Sr. Presidente, primeiramente, desejo parabenizar
o ilustre professor pela palestra e dizer que estou
plenamente de acordo com suas últimas palavras
com relação ao gatilho para o funcionalismo pú
blico.

Peço apenas um esclarecimento do ilustrepro
fessor. Refere-se V. S· à revisão das bases de inci
dência no cálculo das contribuições sociais das
empresas através de um sistema misto. Eu gosta
ria de ter mais alguns detalhes a respeito. Tam
bém achei interessante sua colocação com rela
ção a um sistema de fundo patrimonial com bases
nos recursos do Fundo de Garantia, do PIS 
Pasep e do Finsocial.Eram estas as observações
que desejava fazer.

Um outro setor cuja carga tributária também
é desproporcional é o setor de serviços. Nos últi
mos vinte anos, o setor serviços se complexificou
bastante, com serviços modernos ao lado de ser
viços tradicionais. Alguns setores, como o da
construção civil, rapidamente se industrializaram
e, na verdade, são subtributados. Aliás, parece-me
que deve ser dado um tratamento especial ao
serviçode crédito no setor financeiro.Todos esses
aspectos levam necessariamente a um rendimen
sionamento da capacidade contributiva desses
setores. Evidentemente, sempre, conforme aquilo
que colocamos antes: preservando o pequeno
empreendimento urbano e a pequena proprie
dade rural, sobretudo, que rapidamente desapa
rece neste PaIS.

Uma evidência nesse sentido, talvez uma das
poucas qualidades do Plano Cruzado, foi justa
mente a de fomentar, dada a situação geral de
taxas de juros, os pequenos empreendimentos.
Isso teve um efeito benéfico sobre o mercado
de trabalho, absorvendo mão-de-obra que, por
sua vez,o dinamizou.

Por fim, a titulo de conclusão, queremos dizer
que não nos detivemos muito sobre a questão
da centralização fiscal, logo, sobre o restabele
cimento do federalismo, o que achamos muito
importante. No atual sistema praticado entre nós
a União prevalece sobre as outras esferas de Go
verno.Entretanto essas são questões já suficiente
mente debatidas e, em geral parece-nos que as
propostas apresentadas na Subcomissão, sobre
tudo do IPA, vai ao encontro do que pensamos
sobre descentralização e restabelecimento do fe
deralismo.

Concluindo, cabe acrescentar que passamos,
parece-me, por um momento muito crítico, devi
do, em boa parte, ao desvirtuamento e à obsoles
cência do sistema tributário, que conduziram o
País a disfunções econômicas e sociais expressas
em duas questões. A primeira, o não-financia
mento do gasto público, levando à falência prati
camente o Estado, o que é manifestado pela
imensa dívida pública interna. Essa situação é
sobremaneira importante, tanto mais que está "fa
lido" - entre aspas - o Estado. As campanhas
de moralização e austeridade se multiplicam.Em
sua esteira,a privatizaçãoé uma das palavras mais
divulgadas no presente momento - privatização
sem planejamento, sem discussão com a socie
dade civil - seguida pelo corte no gasto público.
Essas duas questões tendem a se transformar.
Assoluções parecem-nos fáceis e aparentemente
necessárias, recaindo o ajuste das finanças públi
cas sobre a população trabalhadora e o funciona
lismo. É comum hoje nos Estados, e mesmo no
Governo Federal, falar-se em cortes, seja de salá
rios, seja de gatilho, seja de emprego no setor
público. Evidentemente, o setor público necessita
ser racronalízado, mas aparentemente as propos
tas apresentadas, resolvem de maneira muito fácil
nesta direção. Não adianta cortar o gatilho, quan
do sabemos que a sonegação cresce. Muitopro
vavelmente, recursos adicionais, provenientes de
maior e melhor fiscalização, seriam suficientes
para o pagamento dos gatilhos dos funcionários
públicos O mesmo acontece em relação a cortes
do funcionalismo. É sabido que os serviços so
ciais prestados pelo Estado carecem de melhor
atendiemnto. Boa parte do funcionalismo poderia
ser deslocado para esses serviços, garantindo-se

dentemente que não estão desempregados e con
tribuem para o Fundo de Garantiaou para o Pasep
devem ter também um fundo patrimonial, com
direito a restituição ao fim de determinado prazo.
Naverdade, como o sistema funciona atualmente,
quando o trabalhador se aposentar e vai resgatar
o Fundo de Garantia,este não resoverá mais nada.
Ele foi deteriorado pelo sistema. Então, preocu
pa-nos que esse fundo patrimonial, na verdade,
remunere a aplicação que fez o trabalhador. De
outro lado, é preciso que seja usado como fundo
de salário-desemprego. Parece-me que seu fun
cionamento teria de ser analisado, e, a partir daí,
estebelecerem-se correções desse uso múltiplo
do fundo. Mas é importante sobretudo a questão
da contribuição. Evidentemente, se se aumentar
a receita de Fundos, eles terão condições de dar
uma remuneração maior, como o fundo patrimo
nial, e também de aumentar o salário-desempre
go. Assim,a raizdo problema está na receita des
ses Fundos.

Esta é a nossa interpretação.

O PRESIDENTE (Mussa Demes) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Simão Sessim.

O SR. CONSmUINTE sIMÃo SESSIM- Sr.
Presidente, Sr. expositor,meus caros companhei
ros da Mesa, estou plenamente de acordo com
o nosso colega José Luizde Sá quando se refere
à colaboração muito importante que trazo Dieese
a esta Subcomissão. Realmente, a proposta é an
tes de tudo uma visão crítica do sistema tributário
atual, e principalmente uma análise sobre a pro
posta feita pelo IPEA - acho que S. S· se deteve
mais nessa proposta, entretano temos mais três,
mas sobre essa realmente é que tínhamos inte
resse que fosse examinada pelo Dieese. Por isso,
a colaboração do Dieese hoje é fundamental para
nossas conclusões.

Aproposta é bem clara, bem-analisada, bem-a
presentada. Eu só gostaria de fazer uma pergunta
com relação à unificação da fiscalização. V. S·
citou o exemplo da Alemanha e também fiscali
zação com a participação da sociedade. Eu per
gunto, apenas a nível de esclarecimento: como
seria esse fiscal?Ele seria subordinado a que nível
de Governo - federal, estadual, municipal, 
uma vez que vai examinar em conjunto todos
os tributos federais, estaduais e municipais? Na
sua conclusão, V. S· diz que uma das soluções
fáceis que 05 governos estão encontrando - da
da a falência de Estados e Municípios - é o

O SR.EVERUNDO HEINKLEIN - Aatual base corte de gastos públicos ou a privatização.
de incidência na folha de pagamento é suscetivel Vouficarmais na área do corte de gastos públi-
a muitas flutuações e a políticas econômicas - coso Nãosou a favorque se demitam funcionários.
por exemplo, de emprego, desemprego - ou Fui prefeito e não demiti ninguém: passei os qua
mesmo a ciclos econômicos. E, na verdade, ela tro anos de mandato sem proceder a nenhuma
penaliza aquelas empresas que utilizam mão-de- demissão, a não ser nos casos de justa causa.
obra de modo intensivo. Então, parece-nos que Nesses períodos pré-eleitorais costuma haver
a proposta mais adequada seria um sistema que uma inchação do quadro de pessoal. Isso fazcom
incida com uma alíquota sobre a folha de paga- __ que a administração que assume receba uma he
mentos e sobre o lucro operacional da empresa, rança difícil de ser administrada. Eu lhe pergunto
ou sobre seu movimento econômico. Com isso, se não seria mais justo que se determinasse, prín
aquelas empresas que fazem utilização intensiva cipalmente na área de pessoal, um máximo de
de capitalcolaborariam na constituição desse fun- gastos, por exemplo, não permitindo que se ultra
do com uma parcela maior do que atualmente, passasse um determinado percentual do Orça
o qual, a nosso ver, como um sistema de transí- mento, talvez50%. Isso, naturalmente, de acordo
ção, deveria ser junção do Fundo de Garantia, com as necessidades que a administração possa
do PIS- PASEPe talvezdo Finsocial. ter em cada nivelde Governo.

Emrelação à sua destinação e uso, se continuar Faço-lhe outra pergunta, porque não vi - não
como fundo de salário-desemprego, aqueles evi- consegui ainda analisar os quadros anexos _
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em toda essa proposta, nenhuma simulação. No
caso do Imposto sobre ValorAdicionado, no caso
da diferenciação de alíquotas do IPI, chegou a
haver alguma simulação para ver se não haveria
queda da receita global?

E, finalmente, com relação à cobrança, gostaria
de ter um esclarecimento maior sobre o sistema
misto de cobrança, isto é, a tributação não só
incidir sobre a folha de pagamento, mas também
sobre os lucros da empresa. Onde estaria aí a
melhor participação do trabalhador no ganho des
se sistema? Ele ganha reduzindo-se a alíquota
na folha de pagamento e aumentando-se cobran
ça sobre os lucros da empresa? Essa proposta
foi feita várias vezes na Câmara dos Deputados
e a Previdência até hoje não mudou. A imprensão
que nós temos é a de que estaríamos indo ao
encontro da sonegação. Por isso, queria maiores
esclarecimentos. Como seriam essas alíquotas?
Seriam iguais?

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Con
cedo a palavra ao Sr. Everlindo Heinklein.

O SR. EVERLlNDO HEINKLEIN - Quanto a
primeira questão, sobre a unificação da fiscaliza
ção, na verdade situação atual é muito segmen
tada. Deixei claro que, não se tendo uma visão
de conjunto do contribuinte, ela acaba sendo de
alguma forma ineficaz. Boa parte da arrecadação
é realizada por efeito inercial - não sei qual seria
a influência efetiva do fisco. Queremos que o Fis
co tenha uma influência eficaz. Nesse sentido,
evidentemente, não sei em que medida um mes
me>'fiscal seria capaz de fiscalizartodos os tributos.
Poder-se-ia ter equipes de fiscalização.

No modelo alemão, o Estado é o responsável
pela fiscalização. Quer dizer, em primeira mão,
já se pensa que o Estado não tem capacidade
para isso. Parece-me que essa não é a visão que
se deva ter. Não é que a União tenha mais ou
menos capacidade de fiscalizar que o Estado.
Desde que seja uma definição clara, evidente
mente, vai-se procurar dotar de condições esses
fiscais, que poderiam ser - não vejo nada contra
- fiscais estaduais que fiscalizariam inclusive tri
butos federais, como é o caso do modelo alemão.

Sobre como fazer a fiscalização poderia ser
com equipes que fiscalizariam tudo, ou seja, ope
ração de fiscalização seria total, porque há rela
ções de um imposto com o outro e na medida
em que há segmentação perde-se essa visão, per
de-se inclusive a capacidade fiscal nesse sentido.
Parece-me que a proposta básica é essa, e o nível
de Governo poderia ser o estadual, que fiscalizaria
todos os tributos.

Pode-se pensar, nessa administração unificada,
em convênios envolvendo fiscais federais, esta
duais e municipais, num primeiro momento, mas
é necessário a definição a longo prazo sobre qual
esfera de governo terá essa competência.

Quanto à questão relativa à inchação do setor
público, há disfunções, evidentemente. Existem
algumas administrações inchadas, mas não se
pode, no atual momento, misturar as coisas. O
caso da Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, não
justifica que a Prefeitura de Curitiba faça demis
sões. Cada caso é um caso, em primeira instância.
Parece-nos que em linhas gerais, a capacidade
de arrecadação em nível generalizado poderia ser
aumentada com a fiscalização mais efetiva, e com
isso ser resolvido o problema, transferindo-se par-

te desses funcionários para atividades de assis
tência social do Estado. Claro que há anomalias
como a dos chamados marajás, funcionários fan
tasmas, e coisas desse tipo. Não é o caso de
simples inchação. Essas irregularidades têm de
ser resolvidas. Sobre como administrar isso a
mais longo prazo, entendemos que, passando in
clusive o Orçamento de Custeio pelo Poder Legis
lativo, a questão ficará mais ou menos solucio
nada. O Poder Legislativo teria influência na deter
minação também do custeio da administração
pública, não só sobre o investimento. Esta pro
posta está acoplada com aquela outra de se deter
minar também a capacidade de Receita, estabele
cendo faixas e alíquotas por uma legislatura. Unifi
ca-se nesse sentido, mas também determina-se
a Despesa, de alguma forma, determinando o
teto de gasto de custeio. É preciso restabelecer
de alguma forma a importância dos orçamentos.
É necessário restabelecer a importância do tributo
e a interferência do Poder Legislativo só tende
a fortalecer esse sistema na forma como propo
mos. Parece-me que as Câmaras Municipais, As
sembléias Estaduais, a Câmara Federal, discu
tindo também o orçamento de custeio, teriam
um instrumento importante para essa determi
nação. Evidentemente, há todo um problema de
transição nesse momento que teria de ser resol
vido. Nossa proposta tem por objetivo, com a
intensificação do aparelho fiscalizador, eliminar
a sonegação, pelo menos parcialmente, cortando
as irregularidades e absorvendo parte da mão-de.
obra excedente em outros serviços até, e por que
não? Com convênios entre esferas de Governo.
Se está sobrando funcionários numa esfera de
Governo, por que não utilizá-los em outra? Isso
vem sendo feito através de convênios, mas não
há um programa formal de utilização dessa mão
de-obra. Até o momento é comum funcionários
federais e municipais estarem à disposição do
Estado e vice-versa. Vamos utilizar mais racional
mente o sistema global do setor público no Es
tado.

Quanto à terceira pergunta, se a transformação
do atual ICM em NA não provocaria queda na
receita global, há simulações de que tenho conhe
cimento. Boa parte dos tributos que são tributados
pelo IPI o seriam pelo NA Alguns, na proposta
do IPEA, com alíquotas diferentes. Então, segun
do as simulações que conheço, não afetava basi
camente a capacidade contributiva nesse sentido.
Evidentemente essas simulações são de alguns
anos atrás; foram feitas, por sinal, por um grupo
de trabalho do Ministério da Fazenda que estudou
um imposto sobre consumo. Claro que a situação
de lá para cá mudou. A inflação afeta muito esse
sistema do imposto sobre o consumo, mas de
alguma forma afeta os preços que crescem. Na
verdade, como a inflação é, em geral, maior sobre
bens, acaba repercutindo sobre bens de consu
mo. Não saberia dizer, mas, em princípio, tenho
a impressão de que essa substituição não afeta
muito, mas é preciso pensar na transição de um
sistema para outro. Nesse sentido, acho que a
proposta de um adicional sobre o Imposto de
Renda para os Estado contempla melhor a situa
ção. No caso da proposta do IPEAhá o chamado
ponto de equalização, mas poderia pensar-se na
utilização direta, por exemplo. Em todo caso, te
nho a impressão de que se deve pensar muito
no mecanismo de transição de um sistema para

outro. A receita dos Estados não pode cair, na
medida em que eles já têm problemas de sobra.
Por outro lado, acho que um dos grandes proble
mas do Estado é de ordem financeira. Quer dizer,
boa parte da Receita, como no caso da União,
é absorvida pelo pagamento da dívida. Então, aí
há um problema que não é de natureza fiscal,
nem tributária, mas de ordem financeira, que pre
cisa ser resolvido para o sistema funcionar. Nesse
sentido, pode-se dizer que qualquer simulação
feita hoje não cobre a despesa dos Estado. Em
umaboa parte dos Estados não cobre porque há
um componente fmanceiro muito grande, que é
a dívida. A questão da divida, como foi colocada
no começo, tem que ser equacionada e até me
parece - por que não? - a nível da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) -Consti
tuinte Simão Sessím, deixe-me ver se consigo
alcançar o seu pensamento. Pode ser que V.Ex
esteja pensando uma coisa e eu outra.

Imagino que hoje o IPIincide sobre uma gama
muito grande de bens, e a proposta do IPEA é
no sentido de insentar todos eles, com exceção
de fumo, bebidas e automóveis, e esses repre
sentam cerca de 40% da arrecadação do IPI. Mi
nha impressão é a de que sua colocação é no
sentido de que, perdendo esses 40% de IPI, trans
ferindo tudo para a base do ICM, a tributação
global, ou seja, o sistema antigo, não representaria
maiores recursos na carga tributária total, incluin
do a União e Estados, do que o sistema que está
sendo proposto agora, que transfere essa parcela
do IPIsó para a base de cálculo do NA Foi isso
o que V.Ex" quis dizer?

O SR. CONSmUlNTE sIMÃo SESSIM- Exa
tamente. Atendendo a resposta dele é que fiz a
pergunta. A proposta dele não elimina o IPI e
dá uma diferenciação na cobrança do IPI?

o SR. EVERUNDO HLlNKLEIN - Claro, isso
vai depender dessa diferenciação de alíquotas.
Evidentemente tem-se que partir do pressuposto
da manutenção de um certo patamar de receita
global. O modelo de simulação teve que partir
daí. A partir disso, estabelecer as diferenciações
de alíquotas sobretaxando, talvez, de forma muito
maior do que agora, alguns produtos. Parece-me
que a simulação deve partir desses pressupostos.
Nessa simulação do nível de receita mínírna dos
Estados, da própria União e dos Municípios tem
se que expurgar o efeito dívida, porque, do contrá
rio, se estará incluindo uma sobretaxação.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - O
imposto de renda é totalmente injusto, mas a arre
cadação é em função do valor. O valor do imposto
é que dá a arrecadação. No momento em que
a alíquota incide sobre bases diferentes, uma re
ceita é menor e a outra é maior. Talvez, esta dife
renciação possa ocasionar uma queda na receita.

O SR. EVERLlNDOHEINKELEIN-É evidente.

O SR. CONSTITUINTEsIMÃo SESSIM-Con
cordo com V. Ex-Acho que, tem que se colocar
um patamar.

O SR. EVERUNDO HEINKLEIN - Exatamen
te, temos que fazer simulações. É preocupante
a questão da transição. Queria apenas ressaltar
um aspecto: muitas vezes não se justifica - e
isto tem sido muito divulgado-- que haja ísen-



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 24 1I 1

ções de produtos necessános. Reduz-se a alíquota
e isto acaba sendo absorvido pelo preço. Tenho
a impressão de que é um raciocínio um pouco
desvirtuado. Isentando um produto, ele não vai,
necessariamente, dírmnuír de preço Ocorre que
se se compatibilizarcom o sistema de fiscalização
efetiva,garante-se a sociedade que a menor tribu
tação sobre o arroz e o feijão será aproveitada
por ela, não simplesmente absorvida pelo preço.

Sobre a pergunta em si minha proposta é que
se pense num mecanismo de transição que parta
de um patamar mínimo, compatibilizado com
uma redistribuição dos encargos do Governo. Pa
rece-me que isto precisa ser feito também. Que
tipos de serviços permanecem na competência
municipal, que outros na competência estadual,
e que outros na competência federal, ou quais
serão atendidos em conjunto. Isso determina tam
bém esse patamar mínimo da receita.

Quanto à última questão, sobre o sistema misto
de contribuições sociais, acho que, no caso, se
deveria também partir para simulações, tendo co
mo base o dimensionamento do fundo necessário
para atender ao fundo do salário-desemprego.
Mas, a longo prazo, como fundo patrimonial, de
ve-se dimensionar a carga tributária global neces
sária das contribuições sociais e diferenciá-Iapor
folha de pagamento e por lucro. Não saberia dizer
se é meio a meio ou não Este estudo tena que
ser feito,mas, evidentemente, teria de ser diferen
ciado. Por outro lado, o seu funcionamento teria
que ser verificado.

Sobre a sonegação, mais uma vez volto a dizer
que se trata de um problema geral, desde que
se equacione a questão da fiscalização. O ponto
de vista do D1EESE é que esta questão deve ser
muito bem vista pelos Srs. Constituintes, no sen
tido de ser tratada no texto constitucional, porque,
atualmente, é matéria de lei ordinária, e pronto.
Não existe transparência para a sociedade do que
é arrecadado. Esse sistema beneficiaria nesse
sentido.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o Sr. Constituinte José MariaEymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, constitui uma norma de polidez
parabenizarmos os palestrantes e conferencistas.
Mas, ultrapassando essa norma, desejo registrar
que realmente, Prof. Everlindo, a contribuição de
V. S' trouxe alguns traços diferenciadores e que
nos vão dar material para profundas reflexões.

Gostaria de fazer algumas colocações, mais no
sentido de usufruir, em maior profundidade, da
sua visão com relação a alguns tópicos. Inicial
mente, considero que uma de suas grandes
contribuições foi a de assinalar, no âmbito desta
Subcomissão, o aspecto pertinente à receita tribu
tária líquida no seu confronto com a receita tribu
tária global.Tenho a impressáo que meus colegas
Constituintes concordam comigo em que, na rea
lidade, o enforque do DIEESE, que aborda esta
temática, constituiu importante contribuição para
nós outros.

No quadro das transferências apresentado por
V. S', temos, em termos de Brasil, uma carga
tributária global de cerca de 25%, e depois caímos
para uma carga tributária líquida da ordem de
17%.

Em um outro ponto do seu estudo, o DIEESE
apresenta a ocorrência de uma transferência a

nívelde encargos financeiros, com relação à dívi
da interna, de aproximadamente 7%. Isto nos dá
a impressão, talvezapressada, de que a diferença
entre a carga tributária global e a carga tributária
líquida está quase totalmente concentrada nos
encargos da dívida intema. Gostaria da conside
ração de V.S' a respeito deste ponto.

O segundo aspecto para o' qual pediria seu
esclarecimento, seria com relação à posição do
DIEESE, no que tange, não tanto à privatização
dos sistemas de saúde e educação, quanto à ativi
dade privada nos sistemas de saúde e educação,
isto é no desempenho de atividadelegal ou consti
tucionalmente estabelecidas ao Estado.

Gostaria dos comentários de V. S' a respeito
disso, para saber como o DIEESE vê esse pro
blema.

O terceiro ponto é a questão peminente à corre
ção monetária dos tributos diretos, quando pagos
parceladamente. Temos, apenas para argumen
tar, o caso do Imposto de Renda. Dentro de um
processo inflacionário,no final, a alíquota real do
Imposto de Renda não é a alíquota nominal. Co
mo a alíquota nominal é alta, esse fator estimula,
a priori, um processo de reação do contribuinte,
que normalmente descamba, deságua, em sone
gação ou, às vezes, em evasão fiscal,aproveitando
determinadas brechas existentes na própia legis
lação, ainda não corngidas. Nossa pergunta seria
se o DIEESEjá formulou algum tipo de raciocinio
sobre necessidade da correção monetária dos im
postos diretos quando pagos parceladamente,
dentro de um processo inflacionário, dentro da
ótica de que esta correção poderia e deveria levar
a uma diminuição efetiva da alíquota real. Não
sei se fui claro na colocação.

O último ponto sobre o qual gostaria de colher
um pouco mais dos ensinamentos de V.S', seria
o pertinente à alteração, a cada Legislatura, da
carga tributária. Confesso-lhe que não alcancei
bem o sentido dessa colocação e gostaria de um
melhor esclarecimento. Eram estas as minhas
questões, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o Prof. Everlindo.

O SR. EVERUNDO HEINKLEIN - Com rela
ção à carga liquida,se a concentração dessa redu
ção se deve aos encargos da dívida interna, o
quadro anexo que temos mostra que a carga liqui
da vem caindo ao longo do tempo; é uma tendên
cia de quinze anos, pelo menos. E esta queda
se deve, basicamente, ao aumento dos juros da
dívida pública. Ela passa de 1,3, 1,2 por aí, no
começo da década de 70, para 6. Não sei qual
o seu desempenho nos anos recentes, não tenho
informações, mas, pelo menos, deve ter-se man
tido em 6, na medida em que o Governo não
está captando novos recursos para financiar, mas
apenas para rolar a dívida pública. Vosso racio
cínio é o seguinte: as transferências, mais transfe
rências aos consumidores, não são transferências
aos consumidores. Uma parte é consumidor, ou
tra parte é trabalhador - o própio consumidor
na qualidade de trabalhador talvez- e uma parte
dessas chamadas transferências ao consumidor
é transferência ao capital. O que tem crescido
são transferências ao capital. No entanto, situação
real da economia teria indicado para que tivessem
crescido as transferências a título de benefícios

da Previdência, Fundo de Garantia, PIS-PASEP
e outros. Aíé que cresceu a demanda de transfe
rências. O componente de subsídios tem-se man
tido com certa variação: no começo da década,
0,7,0,8; no ano de 84, sofreu uma queda, mas
deve-se manter em torno de 2%.É fato que alguns
subsídios também precisam ser mantidos, não
necessariamente por ser subsídio. Outros países
mantém subsídios a diferentes setores que neces
sitam, sobretudo consumidores. Mas a questão
real é que a carga tributária líquida vem caindo
em decorrência do aumento dos encargos com
a dívida pública. Quer dizer, hoje os credores da
dívida do Govemo se apropiam de cerca de 6%
do PIB nacional. É um volume muito grande, e
por isso merece atenção, merece ser discutido,
como assinalamos, com uma terapêutica dife
a. Não devem ser transferidos recursos fiscais pa
ra a solução dessa dívida.Como se tratou recente
mente a dívida externa, a dívida interna merece
um tratamento terapêutico diferente, e nossa pro
posta é que talveztenha que ser feita a moratória
dessa dívida.O capital financeiro se apropiou, nos
últimos anos, com a ciranda fínanceíra, além des
sa parte de recursos do Estado, também de recur
sos do setor privado, dos trabalhadores, na forma
de juros.

O setor financeiro tem que ser equacionado,
pois representa uma grande questão na conjun
tura atual, e parece-me que a Constituinte come
çou a tratar disso. A questão da divida deve ser
muito discutida nesse sentido. Concluindo, quem
tem diminuído a carga tributária tem sido o com
ponente dos juros da divida interna. Se se com
parar com o quadro que fizemos de carga tribu
tária liquida de outros países, evidentemente a
do Brasil é uma das menores do mundo nesse
sentido.

Quanto à atividade privada em serviços, como
os de saúde e de educação, que são da compe
tência do Estado, nossa visão é que tem aconte
cido no País,uma privatizaçãosilenciosa de certos
serviços, O caso da educação e da saúde é paten
te. Como coloquei anteriormente, vemos, por
exemplo, jovens trabalhadores estudantes, em
sua grande maioria, que trabalham de dia e pa
gam, muitas vezes, seu estudo à noite à custa
dessa privatizaçãosilenciosa. Coloco inclusivepa
ra os Srs. Constituintes analisarem a questão da
privatizaçãode perto. Talvezaté sejam privatizadas
parte de atividades que hoje são desempenhadas
pelo Estado. Resta ver o que é mais conveniente
para a população. Talvez hajam ações que hoje
são desempenhadas pelo Estado e que privati
zadas se tomem mais baratas, e outras não. A
questão do setor financeiro é um caso. Em que
medida o setor financeiro deve ser estatizado ou
não, no sentido de baratear à Nação o serviço
financeiro, o serviço de crédito, o serviço bancá
rio? A produção de energia elétrica, deve ou não
ser mantida estatal, sabendo-se que hoje na tarifa
de energia elétrica existe uma grande compo
nente de custos financeiros? Enquanto não se
discute ou não se age, alguns serviços são rapida
mente privatizados.Asaúde é outro caso, também
na mesma linha. As empresas de prestação de
serviços de saúde, as cooperativas, cresceram
enormemente nesses últimos anos, e muitas ve
zes, como coloquei, isto é feitoatravés da negocia
ção coletiva,quando a empresa assume a obriga-
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ção de transferir um auxílio-saúde que, a rigo~,

deveria ser salário, ou não devia custar nada. E
uma solução intermediária. Ou o trabalhador po
de pagar o serviço e ir à privatizada, ou ele é
estatizado, é público, e o trabalhador não precisa
de salário para pagar o serviço. Na verdade, é
um sistema misto, que simplesmente transfere
recursos do Estado para um certo setor privado
que cresce, e nem por isso quer dizer que o serviço
de atendimento de saúde tenha melhorado. Pelo
contrário, sabemos de casos em que ele se dete
riora. No geral, pode-se dizer que se deteriorou
também o serviço de assistência privada. Não
aquela assistência de varejo, do consultório, mas
o serviço de atendimento ao trabalhador também
se deteriora. Ele tem sido deteriorado por força
desse sistema silencioso que falamos. Achamos
que deve isso ser esclarecido na Constituição:
que tipo de serviços são prestados pelo Estado,
e a qualidade desses serviços, ele tem que ser
a contento, ou se aumentam os salários a um
ponto em que o trabalhador possa pagar o serviço
privado totalmente. Por outro lado, é evidente que
precisa ser discutido o custo da assistência mé
dica prestada pelo serviço público. Muitas vezes
não se contrapõe o custo social que significa a
privatização do serviço, prestado em condições
inferiores ao do lNAMPS. Esta a questão. Con
cluindo, parece-me que a questão da privatização
é um assunto muito importante a ser discutido
pelos Srs, Constituintes: a distribuição de encar
gos por esferas de competência do Governo, a
distribuição de serviços pelo setor privado ou pú
blico, e a sua eficácia.

O terceiro ponto é sobre a correção monetária
quando o imposto é pago parceladamente, no
caso de redução da alíquota real em face de uma
alíquota nominal, previarnente já bastante alto.
Em princípio, tenho que concordar. Esse quadro,
na verdade, favorece a que o contribuinte projete
a1temativaspara fugir a essa situação, em primeira
instância. Ele sabe que a a1iquotanominal é maior
e que a alíquota real vai caindo, mas, na verdade,
não se sabe em que medida ela vai-se tornando
real ou não. O que é preciso é transparência nes
sas definições: o que é uma alíquota real efetiva?
Nesse sentido se relaciona a atribuição, que suge
rimos, de o Poder Legislativo fixar alíquotas. Na
medida em que é fixada a alíquota, tem-se um
horizonte de tempo maior. Evidentemente, tem-se
que dar uma margemm de política tributária na
variação dessas alíquotas, mas o que acontece
presentemente é que elas são mudadas violenta
mente, muitas vezes sem funções claras, Se se
dá uma margemm tanto para o contribuinte pes
soa física - trabalhadores a maioria deles 
quanto também para o contribuinte pessoa jurídi
ca; se se estabelece uma margem de quatro a
cinco anos, depende do tempo da Legislatura,
de como vai ser o aspecto, digamos, conjuntural
de médio prazo do sistema tributário - há que
haver um sistema de longo prazo, mas também
uma definição gele de médio prazo, e evidente
mente a margem de curto prazo caberia ao Poder
Executivo - todo o sistema fica transparente.
São os três níveis que o sistema tributário deve
compor e devem ser definidos. Atualmente não
existe médio prazo. Há um sistema tributário que,
em geral, funciona em termos de curto prazo.
Essa é a nossa preocupação. Em relação à ques
tão da alíquota real, ela tem mais esse sentido;

deve ser definida, inclusive é uma alíquota nomi
nal efetiva. Da forma como ela existe, claro, induz
muitas vezes à evasão e à sonegação. E a correção
monetária, para concluir, é uma componente
complicada no sistema todo, porque muitas vezes
inviabilizao pagamento da dívida; ela se avoluma
tanto que algumas empresas fecham e outras
são beneficiadas pela anistia. São os dois elemen
tos. Se uma empresa fecha, claro que há um
prejuízo social para o País. Parece-me que todo
esse quadro deve ser relacionado com outra área
de legislação, que é a questão das falências e
ais e extrajudiciais, que também devem ser avalia
das junto à questão da correção monetária. De
um lado, muitas vezes, inviabdizaempreendimen
tos, de outro, necessariamente, conduz à anistia
da forma como é administrada a dívida ativa. Há
uma série de componentes. Presentemente, por
exemplo, num curto prazo, a multa e a correção
monetária nas dívidas é de 20% em 60 dias. O
sistema está induzindo, atualmente - com esta
alta inflação - a aplicação no sistema financeiro.
Com a taxa de juros atualmente vigente no merca
do, é preferível não pagar, pagar uma multa de
20 a 30% depois de 60 dias, e fazer aplicação
desse recurso. Este procedimento está afetando
as arrecadações da União, estados e municípios.
No geral, a questão seria esta. Não sei em que
medida cheguei a aprofundar o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Prof.
Everlindo, tenho duas colocações a fazer. A pri
meira dizrespeito à carga tributária. Temos ouvido
constantemente, praticamente de todos os expo
sitores que por aqui passaram, que a carga tnbu
tária no Brasil é muito baixa, mas a comparação
sempre é feita com países altamente desenvol
vidos ou num estado de desenvolvimento muito
maior do que o nosso. Sabemos que os Estados
Unidos, por exemplo, oferecem segurança aos
cidadãos em nível superior ao nosso, oferecem
o seguro-desemprego em nível compatível com
a dignidade do cidadão. Sabemos que na Suécia,
por exemplo, os habitantes não se preocupam
sequer em acumular patrimônio, tal a gama de
serviços que o Estado oferece, como aposenta
dorias altamente compensadoras, o que faz com
que saibam que ao final de seu tempo útIl de
trabalho terão uma aposentadoria que lhes permi
tirá viver confortavelmente e com dignidade. Na
Alemanha, país a que muito nos referimos, acon
tece a mesma COisa. Minha colocação é a seguin
te: quando o DIEESE - poderia ter feito esta per
gunta também a outros conferencistas que por
aqui passaram - avalia a carga tributária brasileira,
avalia também, em contrapartida, o serviço que
o Governo brasileiro oferece, quantifica essa carga
tributária em relação ao países mais desenvol
vidos? A carga tributária do Governo americano
quantificada à de 30% do PIB, e a do Brasil é
bem menor que isso. Em contrapartida, o que
o Governo americano oferece ao cidadão tam
bém, em termos percentuais, é bem mais. Gos
taria de saber se há esse tipo de comparação.
A segunda questão é sobre uma polêmica que
foi travada aqui, quase que cotidianamente, ao
longo dos trabalhos: trata-se da tributação dos

c rendimentos do capital e do trabalho. Foi dito
aqui que no Brasil o trabalho é extremamente
penalizado pela legislação brasileira, pelo Imposto
de Renda, e que o capital praticamente, não é

taxado. Discordo frontalmente dessa opinião, até
porque nos levantamentosa que procedemos, vi
mos, por exemplo, que de uma arrecadação total
no ano passado, de 191 bilhões de cruzados, ape
nas 43 bilhões foram efetivamente arrecadados
por força de atividades do trabalho. Todo restante,
evidentemente, se não é trabalho, é capital. Ques
tionei o assunto com um dos membros da equipe
do Prof. Fernando Resende e a sua conclusão
foi a de que o Imposto de Renda se transfere
para o consumidor. Também não posso concor
dar com essa afirmação. Fui contador de empresa
durante certo período de minha vida e acompa
nho, ainda hoje, atividades empresariais, de forma
que possa dizer, com segurança, que a quase
totalidade do empresariado brasileiro não se preo
cupa com o Imposto de Renda que tem a pagar,
mas sim com a maximização dos resultados das
suas empresas. Por isso, não sei onde poderíamos
acrescentar ainda em relação à tributação dos
rendimentos do capital. Vejoapenas algumas bre
chas na legislação do Imposto de Renda, que
poderiam ser cobertas, mas cuja expressão não
seria tão grande assim, como a tributação sobre
os rendimentos da alienação de imóveis, que ain
da tem uma diminuição da tributação pela quanti
dade, diria assim, de anos em que o bem fica
em poder da pessoa. A mesma coisa acontece
em relação à tributação da participação na aliena
ção de ações e a tributação dos resultados nas
bolsas de valores, que ainda continuam isentos.
Fora isso, vejo muito pouca possibilidade - e lem
bro que V. Ex" falou bem na sua exposição - a
não ser no problema da incorporação de reserva
ao capital. Este parece um problema muito mais
de natureza econômica do que fiscal. Ao permi
tirmos que empresas distribuam os resultados e
passem a tributar as reservas que forem incorpo
radas ao capital, estaríamos cometendo um con
tra-senso, porque o contribuinte não chegou a
adquirir a disponibilidade econômica nemjuridica
de renda. Em segunda lugar, se não estimularmos
a capitalização dessas reservas, elas serão distri
buídas, inevitavelmente, e esses recursos que po
deriam estar fomentando o desenvolvimento da
economia brasileira, estariam praticamente sendo
desperdiçados, porque, tributados de qualquer
maneira, o contribuinte poderia gastá-los sem for
ta/ecer o capital de suas empresas. Gostaria de
saber que sugestões V.S' teria, dentro dessa área,
para nos dar, a fim de que possamos aperfeiçoar
o sistema. Háuma preocupação nossa nesse sen
tido o problema é que não encontramos cami
nhos largos, que possam, dIgamos assim, reverter
o processo. Se pudermos encontrar uma solução
que, segura, permítisse a arrecadação dos rendi
mentos de capital, que ainda poderá crescer ex
traordinariamente, para diminuir a tributação so
bre os rendimentos do trabalho, tenho certeza
de que não só os membros desta Subcomissão,
mas toda a Casa, aplaudiriam e adotariam no
decorrer dos trabalhos de feitura nova Constituin
te.

O SR. EVERLlNDO HEINKLEIN - Quanto à
primeira questão, sobre a carga tributária do Bra
sil, relacionada com a de outros países, fízemos
um quadro em que comparamos essa carga tribu
tária em 79, antes, portanto, da crise, às vezes
ela tem de ser ponderada com o tipo de presença
do Estado na sociedade. De qualquer forma, vejo
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quanto às referências. Os Estados Unidos,naque
le momento, em 79, tinha uma carga tributária
global maior que a nossa - tínhamos 25%, os
Estados Unidos28%,a Alemanha 38% e a Suécia
48%; a líquida da Suécia era 26, da Alemanha
24, dos Estados Unidos 19 e a do Brasil 16. Isto
tem que ser relacionado com o tipo de presença
do Estado na economia. NoBrasil,o Estado, quei
ra ou não, tem uma presença muito grande na
sociedade como um todo, seja direta, seja indire
tamente, e um caráter muitas vezes assístencía
lista- e quando digo assistencialista é em relação
ao capitaltambém. O que vemos na nossa história
recente é a classe empresarial muitas vezes de
pendente do capital; se, de um lado, ela defende
a privatização, defende, também, cada vez mais,
exonerações dos impostos. Queira ou não, a pre
sença do Estado no setor privado, na forma de
exoneração, é importante, mesmo na forma de
transferências, de créditos e outros. Dada essa
presença importante do Estado na economia, a
carga tributária até deveria ser, de certa forma,
maior do que nesses países onde a presença do
Estado - Suécia, Estados Unidos - é menor.
Mesmo com tamanho menor, os serviços presta
dos nesses países pelo poder público têm uma
qualidade bem diferente daqueles prestados no
nosso País.Comparada a com a de países chama
dos semi-industriais, do ponto de vista de carga
líquida, no ano que fizemos o estudo, a nossa
era uma das maiores. Em relação a países como
Espanha, por exemplo, a carga se aproximava,
mas, no caso, era um tipo de Estado muito dife
rente do nosso. Achamos que há margem para
a ampliação da carga tributária do País. Dado
o desenho da nossa economia, pelo fato dela
ser modema em muitos setores, embora não o
seja no consumo e em muitos setores da produ
ção, há margem para que se comece a discutir,
do ponto de vista social, uma ampliação dessa
carga tributária. Nos últimos 30 anos o cresci
mento do País foi muito grande. Parece-me que
do 50" PlB, na época de Juscelino Kubitscheck,
hoje somos o 8" PlB do mundo. Foi um cresci
mento muito acelerado e muito grande. É o mo
mento de se discutir uma outra função do Estado
talvez, até com ampliação da carga tributária.

Em sua segunda pergunta V.EX' colocava que
não há margem para tributação do capital,porque
ele já é sobretributado. Quando se sustenta que
os impostos provenientes do trabalho foram me
nores do que os provenientes do capital, há que
se distinguirque uma coisa é arrecadação e outra
é quem paga efetivamente imposto. Evidente
mente, os contribuintes, pessoa jurídica, arreca
dam imposto indireto que, por sua vez, fazem
parte do custo do produto. Se 50% da arreca
dação tributária no País são provenientes de im
postos indiretos, estes 50% acabam sendo pagos
pelos consumidores. Lastimamos que não tenha
mos muitas informações sobre a matéria - elas
não são divulgadas.O estudo mais completo, co
mo disse, foifeitopelo Prof.lbrahim Eris,na época
professor da USP, que teve uma passagem pelo
Governo, no Ministério da Fazenda. No Estudo
que realizousobre distribuiçãode renda e sistema
tributário no Brasil ele fez "n" simulações. Nas
que apresentamos, mostrando a carga tributária,
ficou evidente que o capital é subtributado no
momento em que o rendimento, inclusive dos
empresários, é incluído como pessoa física nesta

distribuição, por faixa de renda mensal. Quando
a carga tributária é descendente em relação ao
aumento da renda, aqueles que vivem dos rendi
mentos do capital estão tendo uma margem de
tributação muito menor. Esse estudo de 75 mos
tra isso. Nesta simulação que apresentamos, a
renda é disponível,a alíquota corresponde à me
diana das classes de renda e supõe-se que os
impostos sobre a renda total e sobre os salá~os

não são transferidos aos preços, enquanto os Im
postos sobre lucros e sobre vendas são transfe
ridos. Ele tem "n" simulações, mas a maioria de
las evidencia de que há uma sobretributação do
trabalho e uma subtributação do capital.Evidente
mente, não podemos confundir o contribuinte ar
recadador, aquele que paga para o Estado, com
aquele que efetivamente paga do ponto de vista
social. Esta que é a questão. Não temos dúvida.
Este estudo foi muito bem fundamentado; devia
ser utilizado, parece-me, e dizer que há esta re
gressividadedo sistema e que o fator acaba sendo
grandemente desonerado.

Nossa proposta é no sentido de que fosse, pelo
menos, taxado da mesma forma, o que, já disse,
aumentaria, e muito, a arrecadação do País. Se
a carga tributária fosse a mesma para todos os
níveisde renda, teríamos um aumento substancial
da arrecadação. Isso representaria uma distribui
ção eqiJitativa e justa socialmente. O mais justo,
porém, seria ela ser progressiva; aqueles que ga
nham mais, têm um fluxo de renda maior, paga
riam mais. Infelizmente não é essa a realidade.

O SR.PRESIDENTE (Mussa Demes) - Permi
to-me discordar ainda de suas colocações. Pri
meiro, porque os números que V. S' está mos
trando nos parecem muito antigos. De 1975 para
cá muita coisa mudou neste País, e os números
que lhe apresentei há pouco são de 1986, são
relativosà arrecadação tributária da Uniãono ano
de 1986. Quanto à forma de transferência das
empresas no Imposto de Renda, para o que V.
S' conceitua como verdadeiro pagador do impos
to, não consigo alcançar como, a não ser que
o empresário, por exemplo, na sua empresa, ma
jorasse o preço de venda de forma a embutir
ali o lucro que pretendesse ter. Mas como a gran
de maioria do empresariado, tenho certeza, não
faz isso, ele simplesmente, assim agindo, iriaper
der competitividade no mercado e acabaria en
trando em graves dificuldades financeiras, e que
inviabilizaria, sem dúvida, este tipo de comporta
mento. São colocações de ordem puramente filo
sófica. Tenho certeza de que não há corno se
saber, exatamente, se isto é verdade ou não, tanto
a sua colocação quanto a nossa, e inclusivenão
se quantificou o quê, nem se dá a solução, nem
se quantificou quanto representaria, por exemplo,
se adotássemos medidas mais enérgicas que,
sem dúvida,serão adotadas aqui.Tenho a impres
são de que é consenso já da subcomissão, por
exemplo,que as legislações praticamente desapa
recerão em medida de caráter nitidamente social.
Igualmente, que todos os rendimentos, a partir
do ano de 1987, muito provavelmente, irão para
a tabela do imposto progressivo, sem haver tribu
tação isolada, como ocorre hoje em alguns casos,
como numa alienação de imóveis, numa aliena
ção de participações societárias e na tributação
também de papéis, rendimentos de capital,ações,
CDB etc. Mas isto, tenho certeza, professor, não

significará um crescimento tão extraordinário
quanto o DlEESE e o IPEA estão a imaginar.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
MariaEymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Usando da sua condescendência, Sr. Presi
dente, gostaria de acoplar às suas colocações um
posicionamento e também um pedido ao Prof.
EverlindoHeinklein. Temos constatado, existe in
clusiveuma conclusão de um seminário de finan
ças, realizadana Câmara, em 1981, que no Anexo
2 do Imposto de Renda, onde são lançados os
rendimentos não tributados, a grande massa dos
rendimentos de capital que ali aparece é unica
e exclusivamente correção monetária e que ape
nas uma pequena parcela representaria, efetiva
mente, rendimentos de capital.O que nos parece
importante, na esteira do pensamento do Presi
dente, seria um esforço do DIEESE ainda no tra
balho da Constituinte,porque é importante, inclu
sive, assinalar a questão de prazo. Estamos hoje
terminando o prazo para receber propostas de
constituintes. No dia 11 termina o prazo para o
Relator da subcomissão apresentar seu posicio
namento; depois o assunto vai a Plenário desta
subcomissão; em seguida vaia Plenárioda comis
são temática e, fmalmente, à Comissão de Siste
matização, e ainda existiráum outro prazo, onde
será possível a apresentação de emndas ao pró
prio projeto de Constituição.De forma que a parti
cipação da sociedade não se extingue hoje, nem
no dia 11. Ao contrário, temos ainda um longo
período útil para o contato da sociedade com
os constituintes, no qual poderemos aproveitar
muito as sugestões. Acolocação que o Presidente
fazé no sentido de que estamos realmente ansio
sos por encontrar as avenidas que tomem possí
veis, que tomem factíveis estas instrumentaliza
ções de uma procedimento tributáriocom relaçã?
aos rendimentos de capital. Seria uma contribui
ção muito grande se o DIEESE continuasse, afu
nilasse a pesquisa neste sentido, para sugerir aos
constituintes, a esta subcomissão em especial,
mecanismos mais concretos pelos quais pudés
semos alcançar esta maior tributação do capital
em áreas amda não tributadas.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Muito
oportunas e boas as colocações do nosso compa
nheiroJosé MariaEymael,até porque, e acrescen
taria ainda, as modificações na legislação do Im
posto de Renda não serão feitas nececessaría
mente através da Constituição, mas, Sim,da legis
lação ordinária, e teremos todo o ano de 1987
para fazê-lo, no caso de se constatar, realmente,
que há possibilidade de se reverter o processo
a que me referi há pouco. Concedo a palavra
ao professor Everlindo Heinklein.

O SR. EVERUNDO HEINKLEIN - Sr. Presi
dente, apenas para concluir. Quanto à questão
dos impostos estarem contidos nos custos, acho
que aí entra um fator de transparência social.Não
conhecemos, muitas vezes, os custos e as plani
lhas de custos sequer do Estado, muito menos
das empresas. Nós, que trabalhamos nessa área
de negociação coletiva, temos algum acesso,
muito restrito.Nosso desejo era que os sindicatos,
especificamente o DIEESE,tivessem muito mais
acesso à elaboração dos custos das empresas.
De qualquer forma, nossa experiência,indica que
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necessariamente os impostos indiretos compõem
o custo. O Plano Cruzado foi uma evidência, por
que, inclusive,a taxa futura dos juros estava inclui
da nos custos, tanto que todas as empresas pude
ram dar descontos. Seria muito importante que
a estrutura de custos fosse mais discutida, pelo
menos pelas partes envolvidas, que são os empre
gados e os empregadores; que, pelo menos, hou
vesse acesso a essas planilhas de custos nas ne
gociações coletivas que são do interesse da socie
dade. Só depois disso e, talvez, de uma expe
riência para a frente é que poderemos ter mais
clareza, nesse aspecto. Pensamos que esse estu
do do Prof. lbraim Erís deva ser reeditado, de
alguma forma. É muito importante para a socie
dade. Apesar de elaborado com dados de 75,
parece-nos que não mudou basicamente o qua
dro. pelo contrário. A situação inflacionária recen
te deve ter agravado essa situação, e ele, de certa
forma, deve ser reelaborado.

Quanto à questão da tributação dos rendimen
tos não tributáveis, é um aspecto muito impor
tante. O Anexo 2 do Imposto de Renda é um
quadro, praticamente, de sistema de reservas de
capital paralelas. Temos hoje os cartórios no Pais,
com um tipo de bolsa de terras, muito mais impor
tante do que as ~sas de valores e bolsas de
mercado de capitais. Seria importante que essas
correntes de riqueza, que passam para o Anexo
2 - Rendimentos não tributadas - entrassem
no fluxo da economia de alguma forma. Têm-se
doações, transferências a titulo de doações que
são, na verdade, heranças, e não há clareza sobre
o que acontece com isso. Seria também impor
tante se saber o que significam o item "Doações",
constante do Anexo 2.

Outro aspecto sobre a tributação dos rendi
mentos do capital é a questão do patrimônio.
Tivemos uma fase no sistema tributário brasileiro
baseada nos impostos indiretos. Eram impostos
sobre importação, imposto sobre o consumo, res
ponsável por grande parte da arrecadação tribu
tária. Em 1964,começou-se uma outra fase onde
o Imposto de Renda não era nada, era mínimo,
até se desconfiava da possibilidade de o Imposto
de Renda contribuir eficazmente para as receitas
do Govemo. Hoje em dia é um dos impostos
mais importantes, e está em discussão na Ordem
do Dia. Tenho certeza de que qualquer avanço
na arrecadação vai passar por essa discussão da
tributação sobre o fluxo. Há tributação sobre o
patrimônio. Nas simulações feitas pelo Prof. Fer
nando Rezende, é minima. Agora nossa sociedade
entra a uma nova fase, que é a discussão sobre
a tributação do patrimônio. Tenho a impressão
de que existindo imposto, a discussão vem a pú
blico, e ela é necessária neste momento. Adiscus
são sobre tributar o estoque da riqueza é neces
sária, embora do ponto de vista da capacidade
do contribuinte, os resultados sejam muito reduzi
dos, mas ela se vai tomar presente na sociedade.
Uma discussão, até agora, pouco realizada e que,
talvez,parte dela esteja escondida no famoso Ane
xo2.

O SR. PRESIDENTE ( Mussa Demes) -A Me
sa, mais uma vez, renova os seus agradecimentos
ao Prof, Everlindo Heinklein, certa de que sua
contribuição foi muito efetiva, e que o que aqui
foi exposto por certo há de ficar nos trabalhos
da nossa subcomissão.

Agradece também aos Srs. Constituintes e as
demais pessoas que aqui se encontram a pre
sença e o prestigiamento que deram aos nossos
trabalhos e convida os membros desta Subco
missão para uma reunião ordinária amanhã, às
9,30horas.

(Está encerrada a reunião.)

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA
14' Reunião Ordinária

Aos doze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e cinquenta e quatro minutos, em sala do Anexo
Udo Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
de Principios Gerais, Intervenção do Estado, Regi
me da Propriedade do Subsolo e da Atividade
Econômica, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte AfifDomingos, com a presença dos seguin
tes Constituintes: Virgildásiose Senna, Hélio Du
que, Irapuan Costa Júnior, Ismael Wanderley, Luiz
Salomão, Beth Azize, Vladimir Palmeira, Nyder
Barbosa, Renato Johnsson, Antônio Carlos Fran
co, Albano Franco, AfifDomingos, Rubem Medi
na, Joaquim Bevilacqua, Gilson Machado, GilCé
sar, Jalles Fontoura e Antônio üeno, Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e passou à leitura da Ata
da reunião anterior, que foiaprovada por unanimi
dade. A seguir, deu-se inicio ao Expediente que
constou da leitura sumária das sugestões de nú
meros: 2913, 2928, 3011, 3049, 3069, 3137,
3322,3325,3326,3331,3405,3415,3422,3429,
3461,3517,3532,3858,3566,3585,3586,3646,
3656,3661,3683,3685,3700,3701,3709,3722,
3733,3741,3787,3790,3814,3826,3870,3899,
3911,3962,3980,4025,4073,4078,4079,4080,
4102,4135,4138,4139,4140,4142,2915,2612,
3040,3041,3078,3149,3155,3159,3161,3202,
3128,3023,3132,2477,2488,2490,2541,2615,
2683,2914,2204,2221,2223,2233,2323,2335,
2550,2559,2566,2638,2705,2765,2826,2848,
2906,1834,2926,4176,4191,4207,4209,4239,
4246,4251,4274,4303,4375,4391,4400,4441,
4493,4511,4549,4550,4551,4562,4568,4573,
4641,4645,4651,4654,4658,4661,4677,4690,
4722,4732,4743,4744,4751,4754,4755,4770,
4794,4802,4804,4806,4807,4808,4809,4810,
4811,4812,4813,4824,4825,4856,4870,4887,
4901,4908,4914,4925,4962,4981,4983,5011,
5032,5058,5068,5081,5095,5102,5105,5113,
5130,5136,5141,5154,5158,5159,5160,5162,
5164,5223,5250,5255,5259,5281,5301,5349,
5356,5361,5362,5364,5365,5368,5371,5395,
5416,5421,5425,5428,5429,5539,5551,5552,
5565,5566,4980,9957,6878,6877,6880,6879,
6874,6873,6876,6875,9425,9594,9600,8506,
8484,8488,8503,9961,8670,9039,9018,9379,
9452,9448,8584,8446,8431,9196,9277,9282,
6844,9414,9410,9136,9243,7697,4142,4135,
4139,4138,4140,3911,7152,9067,3166,7178,
7179,7183,7182,7186,8187,7189,8425,8416,
8251,9618,8269,9688,7706,8646,8623,9279,
6150,6156,9147,6160,6157,8382,6163,6166,
9157,6178,7801,7862,9335,9791,6037,7927,
9259,9264,9686,7922,9712,7601,7603,9767,
9640,9324,7974,6808,6201,8962,6220,8961,
8954,6187,6805,6806,6811,9982,6812,6809,

6815,6813,7958,9208,8952,8999,7787,7789,
6767,6801,6798,6933,7092,7068,7065,7067,
7062,7882,7987,8020,8012,8001,8069,6947,
8107,8040,8039,8098,8201,8185,5908,7503,
7500,7489,7469,7410,7467,7687,7835,7834,
7832,7850,8841,8839,8838,8831,8788,8830,
8829,7664,7660,6095,7646,6101,6061,6124,
6066,6073,6076,6074,7919,6079,6078,6077,
6059,6963,6967,8173,7156,8309,8311,8306,
7227,7219,7228,8297,8277,7934,7975,7977,
7982,7252,7409,8594,7612,8596,8593,8598,
8597,7359,8757,7361,8546,7402,7398,8611,
7394,8571,8570,7616,7371,9096,7314,7112,
7109,7104,7103,7092,7089,7052,7039,7036,
6929,6927,6924,6749,6683,6656,6650,6648,
6641,6509,6482,6479,6477,6471,6461,6441,
6413,6405,6355,6554,6353,6293,6267,6246,
6004,5931,5875,5797,5795,5781,5769,5765,
5746,5743,5732,5688,5674,5646,5450,5442,
3186,3185,3181,3173,3167,7786,7750,6770,
7004,7888,7901,7899,7896,8519,7520,7510,
7426,7764,6665,6600,6574,6597,5543,9750,
9845,7211,7712,7826,7784,9716,9726,9727,
4593,9793,6983,9893,6184,9095,6084,6067,
6598, 3873, 7094, 7102, 7570, 6659, 2876 e
3054,de autoria dos Senhores Constituintes Oc
távio E1fzio, Osmar Leitão Rosa, José Ignácio Fer
reira, Amaral Netto, Antônio Câmara, Antônio Sa
lim Curiati, Dionísio Dal-Prá, Denisar Arneíro, Do
reto Campanari, Edivaldo Motta, João Cunha,
Gonzaga Patriota, Nelson Carneiro, Firmo de Cas
tro, Francisco Rollemberg, Hélio Duque, Homero
Santos, Iram Saraiva, Ivo Vanderlinde, Jamil Had
dad, João Agripino, Jorge Vianna, José Jorge,
Luiz Salomão, Luiz Soyer, Mozarildo Cavalcanti,
Mendes Botelho, Naphtali Alves,Jessé Freire, Pau
lo Zarzur, Ronaldo Carvalho,José Carlos Martinez,
José Camargo, Nelson Wedekin, Victor Faccioni,
Paulo Macarini, Sadie Hauache, Jorge Arbage,
Maurício Fruet, Moema São Triago, Agassiz Al·
meida, Farabulini Júnior, José Santana de Vas
concelos, Telmo Kirst, Jesus Tajra, Mário Maia,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Odacir Soares,
Geovani Borges, Delfim Netto, Milton Reis, Ruy
Bacelar, Miro Teixeira, Divaldo Suruagy e Hugo
Napoleão, Chico Humberto, Sérgio Spada, Ivo
Mainardi,Francisco Sales, Brandão Monteiro,Sig
maringa Seixas e outros, Artenir Werner, Paes de
Andrade, José Vianna, Manoel Moreira, Rita Ca
mata e Gerson Camata, José Uns, Jorge Uequed,
Osvaldo Coelho, Persival Muniz, Chagas Rodri·
gues, VictorFontana, Carlos Cardinal, Nelson Sei
xas, Nion Albemaz, Cunha Bueno, Pompeu de
Souza e outros, Jutahy Magalhães, Antônio Mariz,
Alécio Dias, Paulo Ramos, Oswaldo Lima Filho,
VJlson Souza, Augusto Carvalho, Daso Coimbra,
Cid Carvalho, Délio Braz,ÁtilaUra, Flávio Palmier
da Veiga, Asdrubal Bentes, Gandi Jamil, Mário
Assad, Assis Canuto, Hélio Manhães, Bonifácio
de Andrada, LuizMarques, AluizioBezerra, Marcos
Uma, Mauro Miranda, Mansueto de Lavor, Rose
Freitas, José Carlos Coutinho, Mauricio Corrêa,
José Costa, Lúcio Alcântara, Teotônio VDela Filho,
Vicente Bego, Carlos Alberto Caó, AfifDomingos,
Narciso Mendes, Borges da Silveira,Jarbas Passa
rinho, Stélio Dias, Felipe Mendes, Fábio Feld
mann, Cláudio Ávilada Siíva,Eduardo Jorge, Elie
zer Moreira,Arolde de Oliveira, ZízaValadares, Be
nedito Monteiro, Fernando Henrique Cardoso,
Carlos Chiarelli,Waldeck Omelas, Benedita da Sil
va, Cristina Tavares, Geraldo Bulhões, Alfredo



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 24 115

Campos Fausto Rocha, Gil César, Ronan Tito,
Carlos Mendes Thame, Oswaldo Almeira, Otto
mar Pinto e Marluce Pinto, Eliel Rodrigues, Jacy
Scanagatta, Gustavo Faria, Luiz Viana ~eto, ~ys

son Paulinelli, Heráclito Fortes, Francisco Pinto,
Antônio (Ieno, Antônio Carlos Franco, Hélio Cos
ta, Jalles Fontoura, Cássio Cunha Uma, Femando
Cunha, José Serra, Max Rosenamann, Nyder Bar
bosa Luis Roberto Ponte, Roberto Campos, Wal
mor 'de Luca, Lourenberg Nunes Rocha, Djenal
Gonçalves, Rosa Prata, Florlceno Paixão, Rita Fur
Wagner Lago, Vivaldo Barbosa, Vasco Alves,An

tônio Britto, Arnaldo Prieto, João Natal, Ivo Cerso
sirno, Caio Pompeu de Toledo, Is~~eJ Pinheiro Fi
lho, Alvaro Antônio, Amaury Muller, Adroaldo
Streck Lézio Sathler, Rubem Medina, Geraldo
Alckmin Filho, Mauro Benevides e outros, Alarico
Abib, Albano Franco, Jonas Pinheiro, Jairo Car
neiro, VIrgílio Guimarães, Flávío Rocha e outros,
Irajá Rodrigues, Ulysses Guimarães, Francisco
Domelles, Ivan Oreste Bonato, Ronaldo Aragão,
Ismael Wanderley, Raquel Capiberibe, José Richa,
Abigail Feitosa, Sérgio Ladeira Werneck, Wilson
Martins, José Fogaça e outros, Samir Achôa, My
riam Portella João Paulo Pires Vasconcelos, Her
mes Zaneti, jayme Santana, Femando Sant'Anna,
Wilson Campos, Lúcio Alcântara e outros, Aluízio
Campos, e ainda; da Confederação Nacional da
Indústria encaminhadas anteriormente ao Rela
tor:leiturado Ofício do Presidente Ulysses Guima
rã~s comunicando a alteração do número de inte
grantes do PMDB, na Subcomissão, que passa
a ser de treze membros; e Oficio do Vice-Líder
do PMDB, Constituinte Euclides Scalco, indican
do o nome do Senhor Constituinte Nyder Barbo
sa para titular do Partido na Subcomissão. Findo
o Éxpediente, o Senhor Presidente deu a palavra
ao Relator, Constituinte Virgildásio de Senna, que
fez a entrega, formal, à Subcomissão, do Antepro
jeto da matéria. Em seguida, foi submetida à deli
beração do Plenário o calendário fixando as datas
das próximas reuniões destinadas à apr~~iação

da matéria, usando da palavra, na ocasiao, os
Senhores Constituintes Rubem Medina, Vladimir
Palmeira, Albano Franco, Nyder Barbosa, LuizSa
lomão e Virgildásiode Senna. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às dezoito horas e cinqüenta e seis
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada dia quinze
de maio, às nove horas e trinta minutos, para
discussão do Anteprojeto. E, para constar, eu, lone
Ramos de Figueirêdo, Secretária, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA 14' REUNIÃO ORDI
NÁRIA DA SUBCOMISSÃO DEPRIIYCÍPIOS
GERNS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, RE
GIME DA PROPRIEDADEDO SUBSOLO E
DA ATMDADE ECON6M1CA, REALIZADA
EM 12 DE MAlO DE 1987, ÀS 17 HORAS
E 54 MINUTOS, [NTEGRA DO APANHA
MENTO TAQUIGRAFlCO, COM PUBLICA
Çl\O DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO
SENHOR PRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃo, CONS77TUINTEDELFIM NETTO.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Pre
sentes 13 Srs. Constituintes. Havendo número re
gimental, declaro aberta a presente reunião.

Convido o nobre Constituinte Irapuan Costa Jú
nior para secretariar os trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
última reunião.

É lida a ata.

13' Reunião Ordinâria

Aos sete dias do mês de maio de ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e quarenta e três minutos, Sala do Ane
xo 11 do Sendo Federal, reuniu-se a Subco
missão de Princípios Gerais, Intervenção do
Estado, Regime da Propriedade dos Subso~o

e da Atividade Econômica, sob a Presidência
do Senhores Constituintes Delfim Netto e Afif
Domingos, com a presença dos seguintes
Constituintes: Delfim Netto, Luiz Salomão,
Antônio Carlos Franco, Vladimir Palmeira,
Virgildásio de Senna, Irapuan Costa Júnior,
Albano Franco, Gabriel Guerreiro, Afif Do
mingos, Jalles Fontoura, Antônio (Ieno e Is
mael Wanderley, Havendo número regnnen
tal o Senhor Presidente declarou iniciados
os' trabalhos e solicitou fosse dispensada a
leitura da Ata da reunião anterior, que foi
considerada aprovada. A seguir, fizeram ex
posição sobre o tema - O Planejamento
Econômico do Estado na Sociedade Demo
crática - os Senhores: João Paulo dos Reis
Velloso, que foi interpelado pelo Senhor
Constituinte Luiz Salomão: Antônio Guaríno,
que foi interpelado pelos Constituintes Afif
Domingos, LuizSalomão e Gabriel Guerreiro;
Julian Chacel, que foi interpelado pelos
Constituintes Jalles Fontoura, AfifDomingos
e Luiz Salomão; e, ainda, Aávio Menezes.
O inteiro teor dos debates será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e
o competente registro datilográfico, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerradosostrabalhos, às dezenove
horas e treze minutos, convocando os Se
nhores Constituintes para a próxima reunião
a ser realizada dia doze de maio, as dezessete
horas e trinta minutos, para apresentação do
relatório com anteprojeto. E, para constar,
eu, lone Ramos de Figueirêdo, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e

"aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente..

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Em
votação a ata.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer como se encontram. (Pausa)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (AfifDomingos) - A Pre
sidência recebeu ofício do nobre Constituinte
Ulysses Guimarães, Presidente da Assemblé~a Na
cional Constituinte, comunicando a a1teraçao do
número de integrantes do PMDBna Subcomissão
de Princípios Gerais, que passa a ser de 13 mem
bros.

Solicito ao Sr. Secretário proceder à leitura do
ofício.

o SR. CONSffiUINTE lRAPUAN COSTA JÚ
NIPR - Sr. Presidente:

Considerando o principio de proporciona
lidade partidária prevista no Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte e
tendo o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, PMDB,ficado atingido nesta Sub
comissão na sua representação majoritária,
esta Presidência adotou a seguinte decisão,
nos termos dos quadros que seguem em
anexo.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V.Ex' protestos de apreço. ._

Assinado: Constituinte Ulysses Guimarães,
Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Em anexo, quadro demonstrativo.

O SR. PRESIDENTE (AfifDomingos) Esta Pr~

sidência recebeu, ainda, ofício do nobre Consti
tuinte Euclides Scalco, Vice-Líder do PMDB, indi
cando o nome do Sr. Constituinte Nyder Barbosa,
para titular do Partido na Subcomissão de Princí-
pios Gerais. _

A Presidência recebeu 632 sugestoes que se
encontram devidamente numeradas. com o no
me de seus autores. Encontram-se sobre a mesa
para efeito de análise e conferência dos Srs. Cons
tituintes.

Deixarei à disposição dos Srs. Constituintes,
pois a leitura tomaria um tempo muito gr~nde.

A presente relação fica a cargo da Secretaria da
Mesa, para efeito de demonstração àqueles Cons
tituintes que quiserem saber de suas emendas
ou de suas sugestões.

Conforme o prazo regimental, estamos. r~ce
bendo o relatório do Exmv Sr. Relator, Constitumte
Virgildásio de Senna, para leitura nesta Subco
missão.

Passo a palavra ao ilustre Relator, para que seu
relatório possa ser lido.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes:

INTRODUÇÃO

Com fundamento no art. 17 da Resolução
de n° 2, da Assembléia Nacional Constituinte
estamos submetendo ao exame, discussão
e deliberação desta Subcomissão, o antepro
jeto constitucional, versando a matéria, que
nos termos do arts. 15 da referida Resolução,
nos cabe tratar.

Registre-se, de logo, a participação estimu
lante dos Srs. Constituintes, de entidades de
classe e de segmentos organizados da socie
dade, cuja presença consubstanciou-se em
proposições, participação em debates e ou
tras formas positivas de manifestação, todas
convergindo para que o novo Contrato Social
que resultará do trabalho da Assembléia Na
cional Constituinte seja, de fato, a manifes
tação verdadeira da sociedade.

O Relator agradece a delegação de con
fiança partidária, manifestada na indicação
de que veio a resultar em sua designação
e julga seu dever manifestar, a todos e cada
um dos membros da Subcomissão seu apre
ço pelo alto espírito público de que se revestiu
o trabalho nela desenvolvido.
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A concepção que o Relator gostaria de ver
incorporada à Nova Constituição Brasileira
é a que oferece oportunidade a uma socie
dade aberta, pluralista, dotada de dinamismo
econômico e social, dispondo de mecanis
mos institucionais que permita resolver, de
mocraticamente, os problemas oriundos
desse dinamismo.

Definidos os fundamentos, objetivos e
princípios a que deve subordinar-se a Ordem
Econômica, que obrigará a todos, a socie
dade brasileira e seu território passariam a
constituir o grande espaço físico, social e
econômico no qual os agentes produtivos
públicos e privados coexistirão, com as virtu
des e defeitos que lhes são próprios, sob
controle político das regras adotadas pela so
ciedade.

Propomos que a sociedade aceite a exís
tencia simultânea e competitiva desses agen
tes e, democraticamente, decida quanto à
permanência ou não de cada um deles, tendo
como parâmetro de sua existência a eficácia,
medida pelo interesse social

As propostas que visam a imobilizarfuturas
gerações, através de disposições constitucio
nais rígidas, no que tange ao seu direito de
decidir sobre essas questões na conformi
dade de sua experiência histórica e da corre
lação das forças sociais e políticas que emer
girão na sociedade, o Anteprojeto, ora sub
merido ao exame e decisão de V. Ex"", perse
gue oferecer soluções a nossa presente crise
institucionale econômica e legar àqueles que
serão, institutos constitucionais flexíveis,
ágeis e capazes de resolver, no tempo futuro,
as questões que lhes forem colocados.

Todavia, o trabalho do Relator, trabalho
político por definição, deve englobar, na me
lhor forma possível, o somatório das opiniões
do corpo político cujas aspirações tem o de
ver de registrar, incorporando a este registro
sua visão e a da parcela da sociedade que
lhe cabe representar.

Fiel a esse princípio, a Anteprojeto que
apresentamos nem sempre refletirá integral
mente as convicções do Relator sobre aspec
tos particulares da organização da ordem
econômica e da intervenção do Estado, mas
o que a ele pareceu cominante nas exposi
ções e proposições dos constituintes, entida
des e personalidades convidadas.

AJustificação, parte do presente Relatório,
abordará com maiores detalhes aqueles pon
tos onde se cristalizaram, no entendimento
do Relator, os temas de maior discrepância.

Passo ao anteprojeto.

O SR. CONSmUINTE Gilson Machado - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Gilson Ma
chado.

O SR. CONSmUlNTE GILSONMACHADO
Gostaria de sugerir a dispensa da leitura do relatá
rio, uma vez que todos os membros são possui
dores do mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Essa
ê uma decisão que devo submeter ao Plenário.

Se ele concordar com a sugestão do ilustre consti
tuinte, nós suspenderemos, senão daremos se
qüência, pois seria uma oportunidade de tomar
mos conhecimento, na íntegra, deste relatório
através até de uma leitura meditada como esta.

Em votação.
Os companheiros que adotam a proposta da

não leitura do relatório, por favor, manifestem-se
levantando o braço. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Da
Ordem Econômica

"Art. 6AOl A ordem econômica funda
menta-se no trabalho. Deve ser organizada
conforme os princípios do desenvolvimento
harmônico das forças produtivas, tendo co
mo objetivo assegurar a todos justiça social
e uma vida saudável e digna.

Art. BA02 A ordem econômica subordi
na-se a:
1-valorização do trabalho;
n- função social da propriedade e da em

presa;
UI -liberdade de iniciativa, nos termos da

lei;
IV- redução das desigualdades sociais e

regionais, das desigualdades nas relações ci
dade-campo e na distribuição de renda e ri
queza;

V- prevalência das decisões democrati
camente adotadas pelo poder político;

VI- busca de tecnologias inovadoras,
particularmente daquelas mais adequadas
ao desenvolvimento nacional;

VlI- defesa do consumidor;
VlII-plena utilização das forças produti

vas e defesa do meio ambiente;
IX - coexistência, como agentes econô

micos produtivos, de empresas privadas, de
empresas estatais e de outros agentes;

X- planejamento democrático indicativo
para o setor privado e imperativo para o po
der público;

XI - defesa e fortalecimento da empresa
nacional.

Art. 6A03 A propriedade é pública ou
privada.

§ I° Os bens de uso comum do povo
são inalienáveis, definidos e protegidos na
forma da lei.

§ 2° O direito de propriedade e a suces
são hereditária são garantidos na forma da
lei.

Art. BA04 Empresa nacional, para todos
os fins de direito, é aquela constituída e com
sede no País, na forma da lei, cujo controle
decisório e de capital pertença a brasileiros.

Art. 6AOS À empresa privada nacional
será dispensado tratamento diferenciado no
que conceme às compras governamentais
e concessões de incentivos, na forma da lei.

Art. 6A06 Os investimentos de capital
estrangeiros serão admitidos no interesse na
cional e disciplinados na forma da lei.

Parágrafo único. A leí disporá sobre em
presas de capital estrangeiro, disciplinando
seus fluxos monetários e financeiros e. em
função do interesse nacional, sua destinação
econômica.

Art. BA07 A lei poderá definir, no inte
resse nacional, os setores vedados à atividade
de empresa privada nacional, da empresa
estrangeira, criar e extinguir monopólios.

Parágrafo único Aleigarantirá às empre
sas já em atividade econômica nesses seto
res justa indenização ou prazo para seu en
quadramento nas exigências da lei.

Art. BAOa No interesse nacional, dos ob
jetivos, princípios e fundamento da ordem
econômica, o Estado intervirá como agente
produtivo, normativo e regulador.

Art. BA09 Como agente produtivo, o Es
tado participa da atividade econômica atra
vés das empresas estatais.

§ I° A empresa pública estatal ou mista
e suas subsidiárias, somente serão criadas
ou extintas por lei prévia autorizat6ria, que
lhes fixará os limites de atuação.

§ 2° As empresas estatais reger-se-ão
pelas normas aplicáveis às empresas priva
das no que diz respeito ao direito do trabalho
e das obrigações.

§ 3° A empresa pública que exercer ativi
dade não monopolizada sujeitar-se-á ao
mesmo tratamento assim como ao mesmo
regime tributário aplicado às empresas priva
das.

§ 4° Supletivamente, o Estado participa
rá da atividade produtiva em setores não
atendidos totalmente pela empresa privada,
sempre em caráter provisório, isoladamente
ou associado com empresas privadas.

Art. BAlO Como agente normativo e re
gulador da atividade econômica, o Estado
exercerá funções de controle, fiscalização,in
centivo e planejamento.

§ I° Alei reprimirá a formação de mono
pólios privados, oligopólio, cartéis e toda e
qualquer forma de abuso do poder econô
mico.

§ 2° A lei protegerá a pequena e mi
croempresa concedendo-lhes tratamento e
estímulos especiais, podendo atribuir-lhes
isenções ou imunidades tributárias.

§ 3° A leiapoiará e estimulará o coopera
tivismo e outras formas de associativismo
com incentivos financeiros, fiscais e credi
tícios.

§ 4° A lei disporá sobre a proteção ao
consumidor, de forma a garantir a todos se
gurança, saúde e defesa de seus interesses
econômicos.

§ 5° O planejamento visa a assegurar o
desenvoMmento harmônico da economia
nacional e será conduzido na forma da lei.

Art. BAtI O Estado protegerá a poupan
ça em todas as suas formas. Alei não poderá
conter dispositivos que, direta ou indireta
mente, depreciem ou prejudiquem os dep6
sitos de pequenos poupadores.

Art. BA12 A lei disporá sobre o regime
de bancos de depósito, das empresas fínan
ceíras de seguros, de capitalização, de con
SÓrciose outras atividades financeiras.

§ I° A empresa estrangeira que à data
da promulgação desta Constituição estiver
operando nas atividades enumeradas no ca
put deste artigo terá prazo para se tranformar
em empresa nacional como conceituado
nesta Consituição.
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§ 2° É vedado aos bancos de depósito
a participação em outras atividades econô
micas e financeiras.

Art. 6A13 Incumbe ao Estado, direta
mente ou sob o regime de concessão ou
permissão, por prazo determinado e sempre
através de concorrência pública, a prestação
de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá:
1-sobre o regime das empresas conces

s~onáriasde serviços públicos, o caráterespe
cial de seu contrato, e fixará as condições
de caducidade, rescisão e reversão da con
cessão;

II- os direitos do usuário;
DI - o regime de fiscalização das empre

sas concessionárias.

~'. 6A14 O~ recursos minerais e os po
tencíaís de energia, renováveis ou não-reno
váveis, constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveita
mento industrial e pertencem à União.

Art. 6A15 As coleções de águas consti
tuem bem público, cabendo a todos o dever
de zelarpela sua preservação. Pertencem aos
Estados e Municipios aquelas que, nesta
Constituição, não forem definidas como bens
da União.

Art. 6A16 O aproveitamento dos poten
ciais de energia, renováveis e não-renováveis,
e dos recursos hídricos, bem como a pes
quisa e a lavra dos recusros minerais, depen
dem de autorização ou concessão do Poder
Público e somente serão autorizados ou con
cedidos, na forma da lei, a brasileiros ou a
empresas nacionais.

§ 1° Não dependerá de autorização ou
concessão o aproveitamento de potencial de
energia renovável ou não-renovável de capa
cidade reduzida e, em qualquer caso, a capta
ção de água em pequeno volume, na forma
da lei.

§ 2° No aproveitamento dos seus recur
sos hídricos, a União, os Estados e muni
dpios serão sempre obrigados a compati
bilizaras oportunidades de múltipla utilização
desses recursos.

§ 3° As autorizações de pesquisa mine
ral e as concessões de lavra serão por tempo
determinado e sempre no interesse nacional,
não podendo ser transferidas, sem anuência
do poder concedente.

§ 4° Ao proprietário do solo é assegu
rado a participação nos resultados da lavra,
em valor não inferior ao dizimo do imposto
sobre minerais.

§ 5° São mantidos as atuais concessões,
cujos direitos de lavra prescreverão decor
ridos 3 (três) anos sem exploração em escala
comercial, contados a partir da promulgação
desta Constituição. (Disposição transitória.)

Art. 6A17 A Lei criará um fundo de
exaustão, constituído de indenização sobre
a exploração e aproveitamento dos recursos
minerais.

Art. 6AIB Alei definiráa atividade de ga
rimpagem, estabelecerá as condições para
as suas formas associativas e protegerá as
áreas destinadas ao exercício da atividade.

Art. 6A19 Constituem monopólio da
União:

I- A pesquisa, a lavra,o refino, o proces
samento, a importação e exportação, o trans
porte marítimo e em condutos, do petróleo
e seus derivados e do gás natural, em territó
rio nacional;

11-A pesquisa, a lavra,o enriquecimento,
a industrialização e o comércio de minénos
nucleares e materiais férteis e físseis.

§ 1° O monopólio descrito no inciso I,
deste artigo, inclui os riscos e resultados de
correntes das atividades ali mencionadas, fi
cando vedado à União conceder qualquer
tipo de participação, em espécie, e jazidas
de petróleo ou de gás natural.

§ 2° A União poderá ceder aos Estados
e municípios o direito de realizar os serviços
de canalização e distribuição do gás natural,
para uso doméstico.

Art. 6A20 O aproveitamento dos poten
ciais de energia, renováveis e não-renováveis,
e a lavra de jazidas minerais em faixas de
fronteira ou em terras indígenas somente po
derá ser efetuado pela União.

Parágrafo Único. A exploração de tais re
cursos em terras indígenas dependerá de
prévia aprovação do Congresso Nacional.

Justificação

Aproposta contida neste anteprojeto adere
às ~ormulações que propulgnam por uma
SOCiedade que deve permanecer livre para
alterar, no tempo os rumos da economia de
acordos com as suas necessidades. Por isso
a Constituição deve limitar-se a estabelece;
normas gerais, transferindo para a lei a regu
lamentação específica.

1. Princípios gerais
A ordem econômica fundamenta-se no

trabalho como fonte efetiva de criação de
riqueza. Com base nessa premissa definem
se os princípios gerais da economia, subordi
nando-a ao interesse social. Essa forma pro
picia um desenvolvimento harmônico das
forças produtivas, assegurando uma nature
za flexível e dinâmica ao processo produtivo.

Pretende-se com isso assegurar a todos
justiça social e uma vida saudável e digna

Assim, dar-se-á legitimidade e, conse
qüentemente, permanência à NovaCarta, em
decorrência de sua adequação à dinâmica
da sociedade.

Os princípios propostos evidenciam, ain
da, a prevalência do poder político, na me
dida em que este traduz a vontade da socie
dade, expressa no voto livre e universal a
seus representantes. Essa prevalência se co
loca como a manifestação da vontade nacio
nal, em decorrência da divisão modema dos
poderes, pois, como lembra o Presidente
Françoís Mitterrand, a clássica subdivisão
dos poderes, tal como definida por Montes
quieu, representa de fato, apenas, a subdi
visão do poder político. Na sociedade con
temporânea os poderes são, na verdade, o
poder econômico, o poder sindical, o poder
da mídia e o poder político. Esse último, por

estar desvinculado dos interesses corpora
tivos, representa e arbitra de maneira mais
justa o interesse da sociedade.

Por fim, reconhece que a propriedade po
de ser pública ou privada e que existem bens
de uso comum do povo, ou seja, de proprie
dade da comunidade. Ampliaportanto o con
ceito tradicional de propriedade, elevando os
bens de uso comum do povo à tuleta consti
tucional.

2. Intervenção do Estado na Econo·
mia

A proposta, realisticamentem reconhece a
coexistência de agentes econômicos priva
dos, nacionais e estrangeiros, e do estado,
no sistema produtivo.

Assim, tendo em vista o atual estágio de
desenvolvimento em que se encontra a eco
nomia brasileira, o anteprojeto apenas deli
mita o campo de atuação das iniciativaspri
vadas e públicas.

Em princípio,não há veto a qualquerforma
de organização produtiva, desde que seja res
peitado a vontade da sociedade, expressa em
lei.

São asseguradas ao Estado as funções
produtiva, normativa e reguladora da ativi
dade econômica. A primeira deve ser reali
zada somente através de lei autorizativa, se·
guindo o princípio da vontade popular, no
sentido de criar mecenismos de controle so
cial da atividade produtiva pública.

O anteprojeto estipula também que, exclui
dos os setores monopolizados por interesse
social, as empresas estatais receberão trata
mento idêntico ao dispensado às empresas
privadas.

Não se justifica privilegiar o Estado no
exercício de atividades produtivas equipará
veis as realizadas pela iniciativaprivada.

No intuito de fortalecer a empresa privada
. nacional, conceituada, para todos os fins de

direito, como aquela cujo efetivocontrole ad
ministrativo e de capital pertença a brasilei
ros, tenha sede no Pais e nele tenha o centro
de suas decisões.

Desta forma, inova-se com relação as Car
tas anteriores, permitindo que as políticas se
toriais de apoio as empresas nacionais de
senvolvidas pelos diversos órgãos de fomen
to do Govemo, tenham uniformidade de tra
tamento.

Ao capital estrangeiro assegura-se a sua
participação no processo econômico nacio
nal direcionando-o aquelas atividades que
melhor consultem os interesses nacionais,
remeter-se a legislação ordinária a tarefa de
disciplinar os seus fluxos monetários e fínan
ceiros e sua destinação econômica.

A proposta admite, ainda, que determina
dos setores da economia poderão ser veda
dos a participação privada, estrangeira e na
cional, desde que a sociedade assim o deter
mine.

Esta é uma prática usual em vários países,
reconhecida, inclusive, por diversos organis
mos intemacionais, necessária a promoção
de determinada atividade econômica de re
conhecido interesse nacional. Logicamente,
o privilégio será por tempo determinado e,
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de acordo com as condições estipuladas em
lei.

Para a criação de monopólios estatais ex
cluídos aqueles previstos neste anteprojeto,
há necessidade de lei autorizativa, evitando
se a expansão descontrolada do Estado no
sistema econômico. Essa autorização é ne
cessária, também, para a criação de empre
sas subsidiárias, com o mesmo sentido coí
bitivo.

Como função normativa do Estado, pre
vê-se a repressão a formas imperfeitas de
mercado, assim como a dutras modalidades
de abuso do poder econômico, reconhecen
do-se que nem sempre o mercado livreleva
à alocação e à distribuição ótima dos fatores
de produção.

Por igual, procurou-se proteger as peque
nas e microempresas, assim como as coope
rativas e outras formas associativas, com vis
tas a assegurar o acesso democrático de to
dos à propriedade. Ainda, no seu aspecto
normativo, o Estado proteje o consumidor
de forma a garantir a segurança, a saúde
e a defesa de seus interesses econômicos.

Numa sociedade democrática é necessá
rioque se assegure ao consumidor tratamen
to idêntico àquele dispensado ao produtor.

Em sua função produtiva, e respeitado o
interesse social, manifestado em lei,o Estado
exercerá qualquer atividade econômica.

Supletivamente, o Estado exercerá fun
ções produtivas em setores não atendidos
satisfatoriamente pela iniciativa privada,sem
pre em caráter provisório e na forma estipu
lada em lei.Em tal atividade o Estado atuará
em associação com a empresa privada, ou
isoladamente.

O caráter temporário da atuação supletiva
indica que a permanência da empresa públi
ca se dará sem prejuízo da iniciativa privada,
passando para esta a atividade que desen
volve, assim que as condições necessárias
para a transferência sejam criadas.

É claro, portanto, o propósito de subor
dinar a ordem econômica aos interesses da
sociedade.

3. Proposições Setoriais

Com relação às concessões de serviços
públicos, propõe-se que a lei disponha sobre
o regime especial de seus contratos, de pra
zos determinados de concessões e feitos
através de concorrências públicas; fixam-se
as condições de sua caducidade e rescisão,
com o fim de proteger o usuário, determi
nando, inclusive,a fiscalizaçãonas empresas
envolvidas. Tais serviços, mesmo quando
concedidos à iniciativa privada, devem ser
vistos como incumbência primordial do Es
tado.

Na área dos recursos minerais e hídricos,
parte-se da distinção entre propriedade do
solo e do subsolo, assegurando-se à União
a propriedade deste. Tal distinção, já consa
grada nas Cartas constitucionais anteriores,
destina-se a assegurar um desenvolvimento
da atividade mineral, compatível com as po
tencialidades das riquezas do País e com as
exigências de seu crescimento.

O fato de atribuir-se à União a propriedade
do subsolo tem como objetivo não apenas
garantir uma exploração mais harmoniosa
e articulada dos recursos naturais, mas, so
bretudo, assegurar o controle e a autonomia
do País sobre tais recursos.

No propósito de alcançar esses objetivos,
definiu-se a concessão como a forma legal
de exploração e aproveitamento dos recursos
naturais, concedida a brasileiros ou a empre
sas nacionais e por tempo determinado.

Tendo em conta que a energia do futuro
não será apenas a energia fóssü, cuja exaus
tão se prevê para um horizonte próximo de
30 anos, que o carvão, em particular, apre
senta-se como uma forma energética muito
agressiva ao meio ambiente e que a energia
fóssil, por outro lado, implica no desenvol
vimento de um estado policial, deu-se trata
mento especial aos potenciais de energias
renováveis.

Anatureza não renovável dos recursos não
minerais levou a proposição de um Fundo
de Exaustão cuja regulamentação será defi
nida em lei.

Ainda com relação aos recursos minerais,
propõe-se que sua exploração, quando loca
lizadosem áreas de fronteiras ou em reservas
indígenas, será de competência da União e,
neste último caso, dependerá de prévia auto
rização do Congresso. Essas disposições se
justificam pelo caráter especial dessas áreas,
seja por razões de segurança nacional, seja
pelo fato de serem os indígenas tutelados
pela União.

As coleções de águas passam a constituir
bem público, tutelado pelo Estado em ordem
a garantir a sobrevivência e a segurança das
geraç~s futuras. Por essa razão deverão ser
poupadas da poluição e da utilizaçãopreda
tória.Recomenda-se ainda o aproveitamento
racional e múltiplo desses recursos, através
de estratégias adequadas de planejamento
nacional, estadual e municipal, para que se
evitem desperdícios e para que determinadas
formas de utilização não sejam privilegiadas
em detrimento de outras.

Assegura-se o monopólio do petróleo, do
gás e dos materiais nucleares. No caso espe
cíficodo petróleo, o monopólio se estenderá
em todas as fases de seu aproveitamento,
da pesquisa ao transporte. Os demais mono
pólios serão criados ou extintos de confor
midade com leis autorizativas específicas.
Tais monopólios se justificam pelos interes
ses econômicos nacionais envolvidos e em
razão de soberania, além de constituírem re
cursos não-renováveis. Além disso, as obje
ções formuladas a tais formas de monopólios
são residuais, observando-se que a socieda
de como um todo defende sua permanência.

A organização e o regime das entidades
integrantes do Sistema Financeiro Nacional
serão também definidos em lei, reservando
se, entretanto, esta atividade a empresas na
cionais, conforme conceituação neste Ante
projeto. Justifica-se tal norma não só pela
natureza estratégica deste setor, onde o do
mínio nacional assume função substantiva,
como também pelo conhecimento das práti
cas e técnicas disponíveis.

Outra norma específica relaciona-se à res
trição imposta aos bancos de depósito de
participarem de outras atividades estranhas
ao seu setor com o propósito de reduzir-se
a concentração econômica e evitar o domí
nio da economia pelo setor financeiro.

Atribuiu-se,por fim, ao Estado, a proteção
da poupança em todas as suas formas e,
em particular, a dos pequenos poupadores
que direta ou indiretamente não podem ser
prejudicados ou terem suas economias de
precidadas, garantindo-se o fluxo normal de
financiamento dos projetos de desenvolvi
mento econômico e social.

RELATÓRIO

Considerações Iniciais

ASubcomissão de PrincípiosGerais, Inter
venção do Estado, Regime de Propriedade
do Subsolo e da AtividadeEconômica, inte
grante da Comissão da Ordem Econômica,
iniciou seus trabalhos no dia 7 de abril. Na
reunião de instalação foram eleitos Presiden
te, Primeiro e Segundo Vice-Presidentes, os
Senhores Constituintes Deputados Delfim
Netto, AfifDomingues e Roberto Jefferson,
respectivamente.

Nos termos do Regimento Intemo da As
sembléia Nacional Constituinte foidesignado
Relator o Constituinte Deputado Virgildásio
de Senna, por indicação partidária.

Proposta apresentada pelo Relator levou
à aprovação de um Termo de Referência
com o calendário de trabalho e os temas
que seriam objeto de exposição de persona
lidades em audiências públicas, apresenta
das e discutidas em treze sessões que chega.
ram até o dia 7 de maio.

Foram também apresentadas à Subco
missão cerca de 630 sugestões dos Senho
res Constituintes, parte das quais lida durante
as sessões, bem como estudos e sugestões
de entidades de classe em número razoável.

1. Dos Princípios e Fundamentos da
Ordem Econômica

O conjunto de proposições encaminhadas
a esta Subcomissão, à semelhança de textos
constitucionais anteriores, e mesmo em
acordo com o texto vigente, traz a definição
de objetivos e princípios que devem funda
mentar a ordem econômica.

Relativamente a alguns objetivos, consta
tou-se a quase unanimidade na estipulação
da justiça SOCial e do desenvolvimento nacio
nal como preceitos fundamentais da ordem
econômica. A diferença substantiva em rela
ção aos textos constitucionais anteriores refe
re-se àquelas proposições que visam à fun
damentação da ordem econômica no traba
lho, as quais, não apenas pela freqüência de
sua apresentação, mas sobretudo por sua
relevânciae sua adequação às exigências das
sociedades modemas, foram objeto de refle
xão especial para a elaboração do antepro
jeto.
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No que conceme ao enunciado dos princí
pios que regem a ordem econômica, verifi
cou-se, também significativasemelhança en
tre as proposições definidoras de:

- valorização do trabalho;
-livre iniciativa;
- função social da propriedade;
- harmonia entre as categorias sociais de

produção;
- repressão ao abuso do poder econô-

mico; .
- expansão das oportunidades de empre

go.
Cumpre ressaltar que, no conjunto destas

proposições, bastante expressiva foi a estipu
lação do fortalecimento da empresa nacio
nal, da redução das desigualdades sociais
e regionais da renda e do estímulo à incorpo
ração de tecnologias inovadoras, como prin
cípios aos quais deve subordinar-se a ordem
econômica.

Foram freqüentes as sugestões propondo
a intervenção do Estado para desapropriar
empresas, quando isto se fizernecessário ao
bem-estar social ou como forma de repres
são ao abuso do poder econômico.

Da Intervenção do Estado

Ainda que as sugestões encaminhadas à
Subcomissão não apresentassem um siste
ma coerente e homogêneo, procuramos sis
tematizá-lo da melhor forma possível.

As formas de propriedade determinam, em
última instância, a organização da atividade
econômica. Há sugestões que consideram
que a propriedade é genérica, incluindo os
bens de produção. Outras consideram-na es
pecífica aos meios de produção.

Relacionado às formas públicas e privadas
da propriedade, fez-se o acréscimo de duas
(2) novas formas: a social- cuja titularidade
pertence às comunidades sociais - e a inter
mediária - que toma por base a propriedade
cooperativa.

Várias sugestões estabeleceram limites à
coexistência dessas diversas formas de pro
priedade.

Hásugestões que propõem, embora sobre
a premissa da livre iniciativa, ser necessário
defender o consumidor e tomar cessível a
todos a propriedade privada.

Outros admitem a submissão da proprie
dade privada aos planos e controles do poder
público, inclusive a intervenção temporária
na gestão de empresa privada, quando for
do interesse geral.

A maioria das sugestões se concentra em
definir a ação dos agentes econômicos. De
um modo geral aceita-se a concorrência en
tre a iniciativa privada e a estatal, quase não
havendo restrições à atividade produtiva do
Estado, com fins lucrativos. Alguns propõem
a empresa privada como principal respon
sável pela realização da atividade econômica,
aceitando a ação supletiva e reguladora do
Estado.

Muitas sugestões buscaram definir a na
cionalidade da pessoa jurídica, sem grandes
divergências.

Há propostas de tratamento diferenciado
às microempresas e empresas de pequeno
porte, e de incentivos às empresas nacionais.

Diversas entidades fizeram propostas
abrangentes, propondo uma atuação mais
efetivado Estado na economia, com políticas
transparentes e explícitas, visando à promo
ção da competência tecnológica nacional em
áreas de relevante interesse social, o privile
giamento do mercado interno, a defesa do
interesse social.

Propõem ainda outros o controle efetivo
do endividamento externo pela sociedade
condicionando seu pagamento às condições
econômicas internas.

A nacionalização do sistema financeiro e
a repressão do abuso do poder econômico
em todas as formas, são sugestões também
apresentadas.

3. Do Regime de Propriedade do sub
solo, e da atividade econômica.

Em relação ao regime de propriedade dos
recursos minerais e hídricos, em geral, houve
consenso quase absoluto. As sugestões apre
sentadas em torno do tema foram:

- as jazidas, minas e demais recursos mi
nerais, e os potenciais de energia hidráulica,
constituem propriedade distinta da do solo
para efeito de exploração ou aproveitamento
industrial;

- o subsolo é propriedade da União, de
pendendo a exploração de recursos minerais
e hídricos, de algum tipo de autorização ou
concessão federal, por tempo determinado;

- a exploração mineral deve estar sob
controle nacional.

Muitas sugestões atribuíram ao proprietá
rio do solo direito à participação no resultado
da lavra e, à União, direito a indenização pela
lavra.

Número menor de propostas sugeriu a in
clusão das águas territoriais, da plataforma
continental, das águas subterrâneas, das
águas de superfícies e do espaço aéreo na
cional como propriedade da União; outras,
a participação dos Estados no resultado da
lavra ou a participação do Congresso Nacio
nal na autorização de alvarás e concessões.

Foram abordadas, ainda, questões quanto
ao estabelecimento de exigências especiais
para exploração mineral em reservas indige·
nas e outras áreas específicas, o amparo do
Estado aos garimpeiros, e a criação de'fun
dos de reserva com parcelas dos lucros das
empresas de mineração.

Quanto à questão do monopólio estatal
do petróleo, foi este reafirmado e mesmo
ampliado em grande número de sugestões,
muitas das quais sugerem sua extensão a
outros minerais estratégicos, e até a outros
setores relevantes de atividade econômica
Váriasproposições retiram a validade jurídica
dos contratos de risco.

Reduzido número de proposições trataram
dos Serviços Públicos Essenciais. As que o
fazem referem-se à incumbência do Estado
quanto à prestação e aos princípios relacio
nados à concessão, principalmente quanto
à forma e obrigações de que deve revestir-se
o contrato.

Algumas propostas voltaram-se para a fi
xação de "reservas de mercado", para peso
soas jurídicas e pessoas físicas brasileiras,
abrangendo, para empresas, áreas de tecno
logia de ponta como informática, bíotecno
logia, mecânica de precisão, etc..., e, para
pessoas, a propriedade, administração de
empresa jornalística, de radiodifusão e tele
visão.

Há propostas relativas à reserva na área
de navegação de cabotagem e na pesca no
mar territorial brasileiro.

4. Do Planejamento

Muitas propostas fazem referência à ques
tão do planejamento, estabelecendo que:

- a lei disporá sobre o planejamento glo
bal e setorial da economia;

- o planejamento será imperativo para o
setorpúblico e indicativopara o setor privado;

- diferentes entidades SOCiais participarão
da formulação de planos;
-o planejamento, visando o desenvolvi

mento econômico, deve contemplar a pre
servação do equilíbrio ecológico e da quali
dade do meio ambiente,

Algumas propostas, embora isoladas, me
recem ser destacadas:

- o planejamento deverá envolver o plano
estratégico (diretrizes gerais permanentes),
o plano plurianual de investimentos e o orça
mento; o orçamento será bianual, com ajuste
anual para o ano seguinte;

- o Executivo deverá enviar ao Congresso
Nacional relatório anual de avaliação da exe
cução do plano nacional e dos planos regio
nais;

- a fiel execução do plano é condição de
estabilidade do Conselho de Ministros (no
caso de adoção do sistema parlamentarista).

Conclusão

O Anteprojeto ora proposto pretende re
presentar o pensamento dominante apresen
tado em todas as fases do trabalho da Subco
missão, classificados didaticamente em três
grupos:

debates e audiências realizados em plená
rio, com ampla participação dos Constituin
tes, do público, da imprensa e das entidades
de classes especificamente interessadas;

documentos enviados à Subcomissão por
diversas associações, alguns dos quais apre
sentados em plenário;

sugestões de normas encaminhadas pelos
Senhores Constituintes através da Mesa da
Assembléia, ou diretamente à Subcomissão.

No que se refere às sugestões dos Senho
res Constituintes, os percalços havidos no
período inicialmente destinado aos debates
fezcom que a maioria das proposições, cerca
de 630, fossem apresentadas no último mo
mento, dificultando o processo de distribui
ção, na Mesa da Assembléia, e de classifi
cação, na área de processamento de dados.

Deve-se, contudo, afirmar que a elabora
ção doanteprojeto não foi prejudicada e
acreditamos ser bastante representativa das
proposições dos Senhores Constituintes, _das
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idéiasveiculadasnos debates de Plenárioda
Subcomissão e nos documentos de entida
des de classe.

Concluímos por recordar aos nobres Se
nhores Constituintes, cujas proposições não
foram incorporadas ao texto do Anteprojeto,
que estas poderão ser reapresentadas como
emendas na Subcomissão e nos plenários
da Comissão Temática e da AssembléiaNa
cional Constituinte.

PROPOSTAS DE MEMBROS DA
SUBCOMISSÃO DE PRINC{PIOS GERAIS
DO ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE
DO SUBSOLO E DAATMDADE ECONÔ
MICA

A Presidência recebeu e encaminhou ao
Senhor Constituinte Virgildásio de Senna, as
sugestões de NoS: 2913,2928,3011, 3049,
3069,3137,3322,3325,3326,3331,3405,
3415,3422,3429,3461,3517,3532,3858,
3566,3585,3586,3646,3656,3661,3683,
3685,3700,3701,3709,3722,3733,3741,
3787,3790,3814,3826,3870,3899,3911,
3962,3980,4025,4073,4078,4079,4080,
4102,4135,4138,4140,4142,2915,2612,
3040,3041,3078,3149,3155,3159,3161,
3202,3128,3023,3132,2477,2488,2490,
2541,2615,2683,2914,2204,2221,2223,
2233,2323,2335,2550,2559,2566,263~
27052765,2826,2848,2906, 1834,2926,
4176,4191,4207,4209,4239,4246,4251,
4274,4303,4375,4391,4400,4441,4493,
4511,4549,4550,4551,4562,4568,4573,
4641,4645,4651,4654,4658,4661,4677,
4690,4722,4732,4743,4744,4751,4755,
4770, 4794, 4802, 4804,4806,4807,4808,
4809,4810,4811,4812,4813,4824,4825,
4856,4870,4887,4901,4908,4914,4925,
4962,4981,4983,5011,5032,5058,5068,
5081,5095,5102,5105,5113,5130,5136,
5141,5154,5158,5159,5160,5162,5164,
5223,5250,5255,5259,5281,5301,534~
5356,5361,5362,5364,5365,5368,5371,
5395,5416,5421,5425,5428,5429,5539,
5551,5552,5565,5566,4980,9957,6878,
6877,6880,6879,6874,6873,6876,6875,
9425,9594,9600,8506,8484,8488,8503,
9961,8670,9039,9018,9379,9452,9448,
8584,8446,8431,9196,9277,9282,6844,
9414,9410,9136,9243,7697,4142,4135,
4139,4138,4140,3911, 7152,9067,316~
717~ 7179,7183,7182,7186,8187,7189,
8425,8416,8251,9618,8269,9688,7706,
8646, 8623, 9279,6150,6156 9147,6160,
6157,8382,6163,6166,9157,6178,7801,
7862,9335,9791,6037,7927,9259,9264,
9686,7922,9712,7601,7603,9767,9640,
9324, 7974, 6808, 6201,8962, 6220, 8961,
8954,6187,6805,6806,6811,9982,6812,
6809,6815,6813,7958,9208,8952,8999,
7787,7789,6767,6801,6798,6933,7092,
7068,7065,7067,7062,7882,7987,8020,
8012,8001,8069,6947,8107,8040,8039,
8098,8201,8185,5908,7503,7500,7489,
7469, 7410, 7467, 7687, 7835, 7834, 7832,
7850,8841,8839,8838,8831,8788,8830,
8829,7664,7660,6095,7646,6101,6061,
6124,6066,6073,6076,6074,7919,6079,
6078,6077,6059,6963,6967,8173,7156,
8309,8311,8306,7227,7219,7228,8297,

8277,7934, 7975, 7977, 7982, 7252, 740~
8594,7612,8596,8593,8598,8597,7359,
8757,7361,8546,7402,7398,8611,7394,
8571,8570,7616,7371,9096,7314,7112,
7109,7104, 7103, 7092,7089,7052,7039,
,6749,6683,6656,6650,6648,6641,6509,
6482,6479,6477,6471,6461,6441,6413,
6405,6355,6554,6353,6293,6267,624~

6004,5931,5875,5797,5795,5781,5769,
5765,5746,5743,5732,5688,5674,5646,
5450,5442,3186,3185,3181,3173,3167,
7786,7750,6770,7004,7888,7901,7899,
7896,8519,7520,7510,7426,7764,6665,
6600,6574,6597,5543,9750,9845,7211,
7712,7826,7784,9716,9726,9727,4593,
9793,6983,9893,6184,9095,6084,6067,
659~3873, 7094,7102, 7570,6659,2876
e 3054,de autoria dos Senhores Constituin
tes Octávio Elízlo, Osmar LeitãoRosa, José
Ignácio Ferreira, Amaral Netto,Antônio Câ
mara,AntônioSalimCuriati, Dionísio Dal-Pré,
DenisarAmeiro, DoretoCampanari,Edivaldo
Motta, João Cunha, Gonzaga Patriota, Nel
som Cameiro, Firmo de Castro, Francisco
Rollemberg, Hélio Duque, Homero Santos,
lram Saraiva,Ivo Vanderlinde, Jamil Haddad,
João Agriprino, Jorge Vianna, José Jorge,
Luiz Salomão, Luiz Soyer, MozariIdo Cavai
canti,Mendes Botelho, Naphtali Alves, Jessé
Freire,Paulo Zarzur, RonaldoCarvalho, José
CarlosMartinez, José Camargo, NelsomWe·
dekín,Victor Faccioni,Paulo Macarini, Sadie
Hauache,Jorge Arbage,Mauricio Fruet,Moe
ma São Thiago,Agassiz Almeida, Farabulini
Júnior, José Santana de Vasconcelos, Telmo
Kirst, Jesus Tajra, Mário Maia, Nelton Frie
drich, Nilsom Gibson, Odacir Soares, Geo
vani Borges, Delfim Netto, Milton Reis, Ruy
Bacelar,Miro Teixeira, Divaldo Suruagye Hu
go Napoleão, Chico Humberto,Sérgio Spa
da, Ivo Mainardi, Francisco Sales, Brandão
Monteiro, SigmaringaSeixase outros,Artenir
Werner,Paes de Andrade,José Viana, Manoel
Moreira, RitaCamata e Gersom Camata,José
Uns,Jorge Uequed,OsvaldoCoêlho,Persival
Muniz, Chagas Rodrigues, Victor Fontana,
Carlos Cardinal, Nelson Seixas, Nion A1ber
naz, Cunha Bueno, Pompeu de Souza e ou
tros, Jutahy Magalhães, AntônioMariz, Alér
cio Dias,Paulo Ramos, OswaldoUma Filho,
Vilson Souza,AugustoCarvalho, Daso Coim
bra,CidCarvalho, DélioBraz, Atila Lira, Flávio
Palmierda Veiga, AsdrubalBentes, GandiJa
mil, Mario Assad, Assis Canuto, Hélio Ma
nhães, Bonifácio de Andrada, Luiz Marques,
Aluizio Bezerra,MarcosUma,MauroMiranda,
Mansuetode Lavor, Rose Freitas,José Carlos
Coutinho, Maurício Corrêa,José Costa,Lúcio
Alcântara, Teotônio Vilela Filho,Vicente Bo
go, CarlosAlberto Caó, Afif Domingos, Nar
ciso Mendes,Borges da Silveira, Jarbas Pas
sarinho, Stélio Dias, Felipe Mendes, Fábio
Feldmann, CláudioÁvila da Silva, Eduardo
Jorge, EliezerMoreira, Aroldede Oliveira, Ziza
Valadares, Benedicto Monteiro, Fernando
Henrique Cardoso, Carlos Chiarelli, Waldec
Ornélas, Benedita da Silva, Cristina Tavares,
Geraldo Bulhões, Alfredo Campos, Fausto
Rocha, GilCésar,RonanTito,Carlosmendes
Thame, Oswaldo Almeida, Ottomar Pinto e
Marluce Pinto, Eliel Rodrigues,Jacy Scana-

gatta,GustavoFaria,Luiz Viana Neto,Alysson
Paulinelli, Heráclito Fortes, Francisco Pinto,
Antônio Ueno,AntônioCarlos Franco, Hélio
Costa, Jalles Fontoura, Cássio Cunha Uma,
Fernando Cunha, José Serra, Max Rosen
mann, Nyder Barbosa, Luís Roberto Ponte,
RobertoCampos, Walmorde Luca,Lourem
berg Nunes Rocha, Djenal Gonçalves, Rosa
Prata,F1oriceno Paixão, RitaFurtado,Wagner
Lago,Vivaldo Barbosa, VascoAlves, Antônio
Britto, Arnaldo Prieto, João Natal, IvoCersó
sino, CaioPompeu de Toledo,IsraelPinheiro
Filho, Alvaro Antônio, AmauryMüller, Adroal·
do Streck, Lézio Sathler,RubemMedina, Ge
raldo Alckmin Filho,MauroBenevides e ou
tros, Alarico Abib, Albano Franco, Jonas Pi
nheiro, Jairo Carneiro, Virgílio Guimarães,
FlávioRocha e outros, IrajáAndrada Rodri
gues, Ulysses Guimarães, Francisco Dorne
Ues, IvanOreste Bonato, RonaldoAragão,Is
mael Wanderley, RaquelCapiberibe, José Ri·
cha,Abigail Feitosa,Sérgio LadeiraWerneck,
Wilson Martins, José Fogaça e outros, Samir
Achôa,Myrian Portella, João PauloPiresVas
concelos, Hermes Zaneti, Jayme Santana,
Fernando Sant'Anna,Wilson Campos, Lúcio
Alcântarae outros, Aluizio Campos, e, ainda,
da Confederação Nacionalda Indústria.

É o relatório, Sr. Presidente.(Palmas.)"

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos)- Agra
deço ao ilustreRelatorpela presteza do cumpri
mento dos prazos determinados pelo Regimento
Interno. A partir de hoje, temos dois dias para
a publicação dos avulsos e temos aqui um calen
dário para a discussão deste projeto, com prazo
fatal da apresentação das emendas ou substitu
tivos.

Lembroaos ilustresConstituintes, esses prazos,
para que tenhamos uma boa atenção sobre esse
calendário,pois a presença de V. Ex-" no debate
e, depois, nos dias de votação, é imprescindivel.
Então, teremos dois dias para publicação dos
avulsos, sendo que o prazo para a distribuição
dos mesmos é no dia 14 de maio na reunião
das 17 horas e 30 minutos. Assim, teremos os
dias 14 e 15 para distribuição de avulsos, cinco
dias para discussão e apresentação de emendas
pelos membros da subcomissão, de acordo com
o 1° do art, 17. Dias 15, 16, 17, 18 e 19;depois,
no dia 19, à meia-noite, teremos o prazo fatal
para as apresentações das emendas.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, sugiro a V. Ex' que, em virtude de
ter sido distribuída à Subcomissão, sob forma
impressa, o anteprojeto e sua justificação, para
contagem dos prazos de apresentação de emen
das seja dispensada a publicação de avulsospara
efeitointemo da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Essa
é uma decisão que submeto ao Plenário.

Aproposição do nobre Relatoré que,para efeito
internode se receber emendas, dispensa-se a nor
ma regimentalde aguardar a publicação do avul
so, fazendocom que os Srs. Constituintespossam
apresentar, a partir de agora, pelo conhecimento
que tomaram do relatório, suas respectivasemen
das. O prazofatalé o dia 19.Aproposta do relator
prevê,únicae exclusivamente, a antecipação,para
que se dê um maiorprazoantecipadoe não poste-
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rior. Dia 19, à meia-noite, é o prazo fatal. Faço
este esclarecimento para que não haja dúvida no
encaminhamento da votação.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com
a proposta do Sr. Relator, permaneçam como
estão. (Pausa.)

O SR. CONSmUINTE RUBEMMEDINA-Sr.
Presidente, parece que a proposição do nobre
Relator prevê o prazo a partir do momento da
apresentação.

O SR. PRESIDENTE (AfifDommqos) - Não.
É para efeito de antecipação, só.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - A
idéia é iniciar a drscussão pelas emendas para
serem trabalhadas porque elas terão que receber
parecer, ser examinadas, quanto menor form o
prazo, evidentemente, menor será a atenção que
o relator poderá dar a todas e a cada uma das
proposições.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - O Sr.
Relator terá 72 horas, após a meia-noite do dia
19, para apresentar o seu relatório, de acordo
com o § 2° do art. 17. Portanto, a apresentação
do parecer será no dia 22 de maio, na reunião
das 9 horas e 30 minutos.

Temos que aprovar o calendário porque temos
os prazos. Quero estabelecer um cronograma
com V. Ex" para sairmos desta reunião já com
o planejamento de datas completo, porque V.Ex"
têm que planejar as suas vidas em função deste
planejamento. Então, teremos o prazo fatal do
encerramento da votação no dia 23 de maio, por
tanto, sábado. E o prazo fatal será numa reunião
das 17 horas e 30 minutos e o encaminhamento
do anteprojeto aprovado à Comissão, se dará no
dia 25 de maio, segunda-feira, conforme o art.
17, § 4° A idéia é a apresentação do parecer na
reunião do dia 22, das 9 horas e 30 minutos,
para já termos o encaminhamento da votação.
Se necessário for, faremos duas reuníões.depen
dendo do grau das discussões, no sábado. Então,
teremos uma reunião de discussão, porque a da
manhã será para leitura e votação.

De manhã, às 9 horas e 30 minutos do dia
22, leitura do parecer; à tarde, às 17 horas e 30
minutos, primeira reunião de discussão e votação.

Acho que teremos o tempo suficiente para
cumprirmos o prazo.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salo
mão.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, V.Ex"na contagem que fez, encerrou
o prazo para apresentação de emendas no dia
19. Estou seguindo o calendário que nos foi enca
minhado. Regimentalmente, o Relator tem 72 ho
ras para apresentar o relatório sobre as emendas,
que compreenderia os dias 20, 21 e 22, á meia
noite do dia 22. Por conseguinte, não sena possí
vel a leitura do relatório na sessão da manhã e
a votação à tarde, a menos que o prazo do Relator
fosse encolhido para 48 horas.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Na verdade, a interpretação desse calendário
é a seguinte: o prazo de emendas se encerra ás
9 horas e 30 minutos do dia 19 e não à meia-noite.

Como isso, faz 72 horas até sexta-feira, às 9 horas
e 30 minutos também. Como vamos ter dois dias
suplementares para apresentação de emendas,
sugiro que coloquemos como teto de fato, 9:30
horas do dia 19. Ganhamos dois dias aqui. É
tempo suficiente para apresentarmos emenda, e
que se dê 9:30 horas da manhã. Com ISSO, pode
mos aproveitar a reunião de sexta-feira, já para
discutirmos o relatório e votar.

O SR. PRESIDENTE (AfifDomingos) - O pra
zo de encerramento da discussão e da emendas
seria, então, dia 19, às 9:30 horas para as emen
das. Aí V. Ex" contaria o prazo a partir das 9:30
horas do dia 19 até às 9:30 horas do dia 22,
para apresentação. Agora, veja que, regimental
mente quando se dá o prazo, estamos encolhendo
um prazo fatal para apresentação de uma emen
da. Se uma emenda vier a um prazo posterior
a este e que, se argüir o próprio Regimento, tere
mos de acatar.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- É verdade. Mas se chegarmos a um ponto
de equilíbrio e considerarmos que temos dois dias
e houver um acordo de cavalheiros aqui, nenhum
Constituinte vai recorrer a este artifício, porque
conseguimos dois dias antes para apresentar
emendas; todos têm acesso a isso. Ninguém vai
ter a indelicadeza, depois de mandar uma avulso,
mesmo porque já haverá muitos Constituintes
com emenda pronta.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, a intenção do Deputado Vladimir Pal
meira é correta, mas não podemos nos circuns
crever aos membros desta Subcomissão. Pode
rão vir emendas de fora da Subcomissão, de ou
tros Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Mas essas o Relator considera.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Há
aqui uma sugestão para evitar que não cumpra
mos os cinco dias reais do prazo: seria colocar,
dentro do projeto desta Subcomissão, a data ini
ciai no dia 14 para o recebimento das emendas
e início das discussões.

O problema é apertar o prazo da votação depois
porque, se tivermos algum problema em termos
de votação, teremos reuniões que, inclusive, nos
permitirão algumas modificações votadas retor
narem a Plenário na última reunião para poder
mos dar o acabamento final da nossa proposta.

O SR. CONSTITUINTE ALBANO FRANCO 
Apelaria encarecidamente para verificarmos a
possibilidade de, no dia 22, na parte da tarde,
ser somente discussão, não realizarmos nenhuma
votação, porque tenho um compromisso anterior
mente assumido.

O SR. PRESIDENTE (AfIf Domingos) - De
pende de que lado V.Ex"vai votar.

A reunião final é a do dia 23, às 17 horas e
30 minutos. Vamos começar a contar do fim para
o começo, para tentarmos administrar esse tem
po. Portanto, o prazo fatal é a reunião das 17:30
horas do dia 23. Então, teremos, para votação,
duas reuniões no dia 23: na manhã e à tarde.

O SR. COSNTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Sr. Presidente, acho que não, porque o prazo

da entrega do relatório é às 17:30 horas. Se V.
Ex"considera o dia 14, são 5 dias para discussão,
não é isso mesmo?

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Mas,
estamos querendo puxar um dia antes...

O SR CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Sim; 14 e 15, para 19, às 17:30 horas. Quer
dizer que às 17:30 horas temos que ter uma reu
nião para discutir. Isso pelo que está aqui, no
calendário oficial da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (AfifDomingos) - V.Ex'
tem uma apresentação de encerramento da dis
cussão e o Relator tem 72 horas para apresentar
um novo relatório. Então, estamos aqui parali
sando a discussão no dia 19, para que se dê
tempo ao Relator de elaborar o seu relatório, para
ser entregue na reunião do dia 22, pela manhã,
para que tenhamos a reunião da tarde do dia
22 e as duas reuniões do sábado para aprovação.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Sr. Presidente, de qualquer forma, ganhamos
uma reunião na sexta-feira às 17:30 horas, reunião
de discussão e votação e duas no sábado. Não
podemos utilizar o domingo também, se quiser
mos prolongar?

O SR. PRESIDENTE (AfifDomingos) - O do
mingo será utilizado, inclusive, pelo Relator por
que S. Ex" tem o prazo fatal na segunda-feira
para a entrega do relatório. Eventualmente, talvez
numa emergência, se tivéssemos algum proble
ma, esse prazo poderia ser dilatado pela Mesa.
Vamos, no nosso planejamento, deixar três reu
niões de votação. A reunião de sexta-feira, dia
22, à tarde; a reunião de sábado de manhã e
a reunião de sábado à tarde para votação.

Para efeito de apresentação das emendas, va
mos manter esses prazos, antecipando para o
dia 14, porque, assim, no dia 19 de maio, às
19:30 horas, o Sr. Relator terá. ..

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Aí,sim, estaremos violando o calendário.

O SR. PRESIDENTE (AfifDomingos) - Não,
porque estou antecipando um dia. Estou até dan
do mais prazo, são cinco dias.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
-Não, 14 para 19. Mas, no dia 14, a distribuição
do avulso é às 17:30, portanto, teria que ser dia
19, às 17:30, para efeito de prazo. Tanto que,
na sexta-feira, só vamos ter a reunião das 17:30
horas.

O SR. PRESIDENTE (AfifDomingos) -Aapre
sentação do prazo fatal das emendas será, então,
às 17:30 horas do dia 19.

Se antecipo para o dia 14, o prazo de cinco
dias é à meia-noite de 18.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Não pode ser à meia-noite. Há um prazo de
setenta e duas horas; tem que contar de 17:30
horas.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Não
é de setenta e duas horas.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Claro! A distribuição de avulso é às 17:30.
Quatorze mais cinco são dezenove, até segunda
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ordem, a menos que tenha havido alguma mu
dança!

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Ao
invés de marcarmos a distribuição dos avulsos
para às 17:30 horas, vamos marcá-Ia para às 9:30
horas do dia 14, já iniciando o prazo dos cinco
dias. Então, teremos, para efeito de apresentação
das emendas, o prazo do dia 18, à meia-noite.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Meia-noiteé invenção.

o SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Se for
contar judicialmente, o prazo é à meia-noite. En
tão, marcamos o prazo à meia-noite para efeito
de encerramento.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Sexta-feira de manhã temos que discutir e vo
tar. Claro, se o prazo foi reduzido de um dia, na
sexta-feira podemos trabalhar desde de amanhã,
não há por que esperar a tarde. O dia 23, com
esse prazo que V.Ex' deu, a nossa primeira reu
nião fica de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Não.
Dia23, sábado, haverá a primeira reunião. Vamos
fazer duas reuniões no sábado, dia 23: às 9:30
e às 17:30.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Mas no dia 22 podemos fazer uma mais cedo,
porque se encurta o prazo de um dia...

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Não.
No dia 22 teremos a reunião da tarde. Uma reu
nião de manhã para apresentação do parecer e
uma reunião à tarde para votação. Então, haverá
uma reunião no dia 22 e duas no dia 23, para
votação.

O SR. CONSTIUINTE RENATO JOHNSSON
- Sr. Presidente, pediria que fosse mantido o
prazo do dia 19 para apresentação das emendas
ou às 9:30 horas da manhã ou às 17:30 horas
do dia 19, que é uma terça-feira, porque muitos
vão regressar aos seus estados e debater com
entidades, com associações, com faculdades, es
se relatório e esse anteprojeto. De sorte que isto
daria um prazo maior para a apresentação das
emendas, que, parece-me, é o ponto importante
deste debate.

Então, ficaria dia 19, ou às 9:30 horas ou às
17:30. Agora, nada impede que se antecipe a dis
tribuição do avulso para às 9:30 horas do dia
14, o que não há problema algum.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Então
vamos fazero seguinte. Depois de tanta discussão
retomamos ao calendário original para aprová-lo
como está. Vou repetir as colocações aqui feitas
para que não tenhamos dúvida.

O prazo corre a partir do dia 15 para recebi
mento de emendas - 15, 16, 17, 18 e 19. O
dia 19, para efeito do recebimento das emendas,
seria às 9:30 horas da manhã. Este é o calendário
original.

O SR. CONSmUlNTE VlADIMIR PALMEIRA
- Mas não são cinco dias, o calendário original
está errado. Não são cinco dias!

O SR. CONSmUlNTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Presidente, na verdade o prazo devia começar
a contar no dia 14, às 17:30 horas.

O SR.PRESIDENTE (Afif Domingos) - Vamos
fazero seguinte: vamos fixaro prazo às 9:30 horas
da manhã e colocar a distribuição desse avulso,
que oficialmente está no dia 15, a partir do dia
14, conforme deliberação anterior já aprovada.
A partir de hoje já começa a correr o prazo para
apresentação das emendas. Então manteremos
o calendário original, atendendo o não encurta
menta do prazo solicitado pelo ilustre compa
nheiro para o dia 18, mantendo o prazo para o
recebimento final das emendas às 9:30 horas do
dia 19.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, quero informar aos Srs. constituintes
que a secretaria da Mesa está pronta, a partir de
agora, a receber emendas ao anteprojeto.

Srs. constituintes, mesmo sem a formalização
regimental, mandem as proposições como acha
rem oportuno e, quando o formuláriodo Prodasen
chegar, a secretaria bate e o parlamentar assina.
Mas, a partir de agora, a secretaria da Mesa desta
subcomissão está pronta a receber emendas ao
anteprojeto.

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, o prazo estabelecido foi dia 19
às 9:30 horas. Queria fazer um apelo. Uma vez
que o Regimento da Constituinte previa que as
propostas à Constituinte seriam apresentadas até
o dia 6, o Presidente Ulysses Guimarães fez cum
prir esse prazo. As propostas foram apresentadas
até o dia 6, às 23 horas, e o nosso ilustre Relator
confessa aqui que não teve tempo sequer de ler
a maioria das proposições. Peço vênia a V. Ex"
para ler o texto. No que se refere às sugestões
dos Srs. Constituintes, os percalços havidos no
período inicialmente destinado aos debates fez
com que a maioria das proposições, cerca de
seiscentas e trinta, fossem apresentadas no último
momento, dificultandoo processamento de distri
buição na Mesa da Assembléia e de classificação
na área de processamento de dados.

Ora, Sr. Presidente, se temos um prazo e cum
primos esse prazo, em hipótese alguma o Sr. Rela
tor poderia deixar de tomar conhecimento dessas
proposições. Temo, Sr. Presidente, que na apre
sentação de emendas, seiscentas e trinta propos
tas vão ser apresentadas como emendas, presu
mo, S. Ex'vaialegar também que não teve tempo
de ler as emendas. E isso não é fazerConstituinte,
data venia. Faço um apelo a V. Ex" para que
essa falha lamentável não ocorra no prazo da
apresentação das emendas, e se os Srs. consti
tuintes utilizarem o prazo e apresentarem todas
as emendas a que têm direito, que elas sejam
pelo menos consideradas.

O SR. RELATOR (VJrgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, peço a palavra. (Assentimento do Sr.
Presidente.) Em primeiro lugar, o Relator não dis
se, em nenhum instante, que não leu as propostas.
Poderia não tê-las lido, porque se a subcomissão
não se reunisse, se a subcomissão não delibe
rasse, se a subcomissão não participasse do tra
balho, independente disso, caberia ao Relator,nos
termos do Regimento e da Resolução n9 2, apre
sentar, independentemente do pensamento da
subcomissão, o relatório.Era do seu dever.Todas
as proposições apresentadas foram classificadas,
blocadas e examinadas, não com a profundidade
possível, porquanto o relatório tinha que ser apre
sentado no dia Tl , e até o dia 10 chegavam propo-

sições - proposições não sobre temas isolados,
pois, há proposições que versam sobre toda a
matéria da ordem econômica, seja intervenção
do Estado, seja prindpios gerais, seja utilização
de fatores de produção que coube a cada um
dos Srs. constituintes regulamentar. Evidente
mente que todos os constituintes sabiam, e o
nobre Constituinte Nyder Barbosa, mais do que
todos, pela experiência parlamentar que tem, que
é impossível dar o mesmo nível de profundidade
no exame de proposições que chegam de última
hora. Às 23 horas do dia l l , foram apresentadas
1 500 proposições. Isto significa,em termos regi
mentais que, o constituinte que assim procedeu
não estava de fato interessado no exame da sua
proposta.

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA
Data venia, Sr. Presidente, eu discordo. O nobre
ConstituinteVirgildásio de Senna sabe da amizade
e da admiração que tenho por S. Ex', mas, data
venia, a partir do momento em que o constituinte
cumpriu o prazo regimental de apresentação de
propostas no dia 6, no horário previsto, esta pro
posta jamais poderia deixar de ser considerada
pelo Relator.

Se S. Ex"não tinha prazo, se o prazo está mal
feito,não é culpa dele, é culpa nossa que elabora
mos um Regimento malfeito.Que fosse dado um
novo prazo. E o que não podia é seiscentas e
trinta propostas deixarem de ser consideradas
Mas o ilustre Relator deixou uma válvulana con
clusão: "Concluímos por recordar aos nobres Srs.
constituintes, cujas proposições não forem incor
poradas ao texto do anteprojeto, que estas pode
rão ser reapresentadas como emendas nas sub
comissões."

Portanto, Sr. Presidente, é meu desejo que na
apresentação das emendas não venha a ocorrer
o mesmo lamentável lapso.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Para
efeito de ajudar nessa discussão, que acho extre
mamente salutar para que entendamos toda a
mecânica do processo desta Constituição, este
problema não é só desta subcomissão. Pelas notí
cias que tenho, os fatos se repetiram, exatamente
pela exigüidade do tempo, porque há propostas
que nem sequer foram encaminhadas. Aliás, a
lista está aqui na mesa porque, às vezes, uma
proposta que se destinaria a esta subcomissão
pode ter sido, por engano de classificação, enca
minhada a uma outra Subcomissão. Então, gosta
ria só de esclarecer que o problema desta subco
missão é o mesmo problema, talvez, de todas
as outras desta Constituinte.

Segundo, é importante, a partir do Relatório,
que o Relator- se lermos direito o próprio Regi
mento veremos - pode levar em consideração
ou não. S. Ex"pode fazer um projeto de sua lavra
e este projeto seria o passo inicial para a discus
são, onde aquelas emendas ou sugestões que
foram apresentadas, podem, agora, ser incorpo
radas efetivamente como emenda.

Vouaqui dar uma imagem de que as sugestões
seriam uma espécie de produtos colocados numa
prateleira,já devidamente condicionados, e na ho
ra de fazer a emenda, cada um vai buscar exata
mente na prateleira de sua subcomissão - e os
produtos aqui estão, numa linguagem bem em
presarial - aquilo que já foi apresentado que
poderia entrar como emenda de alteração parcial
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ou de alteração total desse texto do Relator, sub
metido à votação de Plenário.

Quero chamar a atenção dos companheiros
que se por acaso existirem propostas apresen
tadas que aqui não chegaram, nós devemos pes
quisar onde elas estão para que possam ser apre
sentadas como emenda ao projeto do Relator.
Isto aconteceu não só na nossa Subcomissão.
Vamos buscar, da melhor forma possível, compa
tibilizar os problemas existentes.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) -Ape
nas para esclarecer; o número total de propo
sições apresentadas, nobre Constituinte Nyder
Barbosa, é que ascendeu a seiscentos e trinta.
Dessas, cerca de trezentas e tantas foram de fato,
examinadas. O que ocorreu, e toda a Casa sabe,
é que o prazo regimental de apresentação de pro
posição era 23 de abril. A vontade brasileira de
deixar as coisas para o último instante fez com
que a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
admitisse estender o prazo de apresentação de
proposição até o dia 6. Independente desta exten
são de prazo, alguns Srs. Constituintes resolveram
fazê-lo até às 11 horas da noite. O número de
proposições levadas à Mesa e à Administração
da Casa para classificar,distribuir,xerocar - por
que algumas proposições versavam sobre maté
rias de diversas subcomissões e tiveram que ser
xerocadas, classificadas e distribuidas, esse traba
lho representou um esforço enormíssimo do fun
cionalismo da Casa, e foi impossível fazê-loa tem
po de chegar, todas elas, ao conhecimento das
Subcomissões de um modo geral, embora, a ri
gor, muitas Subcomissões e Relatores sequer exa
minaram essas proposições. Não é o caso desta
Subcomissão, que pôde tomar conhecimento,
classificar etc. Cada um dos Srs. Constituintes
está recebendo, como anexo do Relatório,as suas
próprias proposições. Mas temos classificado to
das as proposições apresentadas, gabaritadas, in
dicadas a matéria sobre o que versam - aquelas
que tratam de princípios gerais, as que abordam
intervenção do Estado, as que abordam o proble
ma do subsolo -, todas elas foram examinadas.

Devo dizer, sem demérito, que 70% delas são
convergentes, se convergem na maioria dos ca
sos para o Anteprojeto Afonso Arinos.

O SR. CONSTITUINTE RUBEM MEDINA - Sr.
Presidente, a propósito exatamente da citação do
Relator- e foi anexo juntamente distribuído com
o Relatório - deve ter havido algum erro nesse
anexo. Não sei que critérios foram estabelecidos
para inclusão das propostas nesse anexo, porque
vejo que faltam algumas propostas. Inclusive as
minhas não estão incluídas. Parece-me ter sido
dito pelo Relator que estariam incluídas nesse
anexo todas as proposições dos membros da
Subcomissão. Deve ter havido algum erro da pró
pria Mesa, não incluindo as propostas encami
nhadas por alguns Constituintes, inclusive as mi
nhas proposições. Solicito a V. Ex', Sr. Presidente,
que tome providências com relação à inclusão
das propostas.

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Soli
cito aos ilustres Constituintes que tomem conhe
cimento. Aqui está o relatório das sugestões. Co
mo há uma listagem das sugestões encaminha
das que, porventura, não estejam nesse relatório,
por favor, que V. Ex" façam a consulta a este
documento da Mesa e, se por acaso, suas propo-

sição não constarem dessas relações, por favor,
requeiram diretamente à Mesa, para que possa
mos localizá-los,porque todas as proposíçôesfo
ram protocoladas e, talvez,não tenham sido enca-
minhadas a esta Subcomissão. I I

O SR. CONSTITUINrE RUBEM MEDINA .:...
Elas constam dessa listagem de propostas, mas
não constam do anexo encaminhado pelo próprio
Relator. .

O SR. PRESIDENTE(Afif Domingos) - Talvez
o próprio anexo não tenha sido enviado pelo com
putador ou no cadastramento. Também temos
notícia de que nem todas foram, devido ao acú
mulo de trabalho, devidamente cadastradas no
computador. Então, a nossa intenção é pesqui
sá-Ias para que possamos completar os anexos
com a íntegra das sugestões apresentadas. Aque
les que, porventura, não encontrarem nessas rela
ções as suas sugestões, por favor, requeiram à
Mesa para que possamos localizar nos arquivos
da Secretaria Geral da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Finalizando, portanto, ficamos com a reunião
das 9:30 horas do dia 19 como reunião de encer
ramento de apresentação de emendas ao projeto
e encerramento da própria discussão da matéria

O Sr. Relator terá até o dia 22 de maio de
1987, às 9 horas e 30 minutos para apresentar
o seu relatório e teremos, então, as reuniões de
votação, nos dias 22, a tarde e 23, com duas
reuniões.

Convoco a primeira reunião para inicio das dis
cussões, para o dia 15, às 9 horas e 30 minutos,
sexta-feira.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, V. Ex' não acolheu a sugestão do no
bre Relator, de que iniciássemos as discussões
imediatamente?

O SR. PRESIDENTE (Afif Domingos) - Não,
é para a apresentação das emendas.

A Mesa se encontra à disposição para receber
as propostas de emenda. Agora, oficialmente, pa
ra o início das discussões, segumdo o calendário
oficial, será na reunião que estou convocando,
neste instante, do dia 15 às 9 horas e 30 minutos,
de amanhã.

Nada mais havendo para discutir, declaro en
cerrada a presente reunião.

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 57
minutos.)

15' Reunião - Extraordinária

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às vinte horas
e seis minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão de Princípios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Proprie
dade do Subsolo e da Atividade Econômica, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Delfim Net
to, com a presença dos seguintes Constituintes:
Delfim Netto, Antônio Carlos Franco, Virgildásio
de Senna, Raquel Cândido, Nyder Barbosa, Ru
bem Medina, Irapuan Costa Júnior, Gabriel Guer
reiro,VladimirPalmeira, Roberto Campos, Renato
Johnsson, Antônio Ueno, Albano Franco, Afif Do
mingos, Ismael Wanderley, Raimundo Lira, Luiz
Salomão, HélioDuque, Gilson Machado, Gustavo
de Faria, GilCésar, Jalles Fontoura, Marcos Uma,

Beth Azize;Nelton Friedrich e LuizAlberto Rodri
gues. Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou iniciados os trabalhos. A seguir,
deu-se inícioao Expediente que constou da leitura
do ofício do Constituinte Gastone Righi, Líder do
PTB, tomando sem efeito a indicação do Consti
tuinte Roberto Jefferson, para titular da Subco
missão de Pnncípios Gerais. Findo o Expediente,
o Senhor Presidente deu a palavra ao Relator,
Constituinte Vlfgildásio de Senna, que proferiu o
parecer sobre as emendas apresentadas ao ante
projeto. O inteiro teor dos debates será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o com
petente registro datilográfico,no Diárioda Assem
bléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às vinte horas e vinte e um minutos,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada amanhã, dia vinte
e quadro, às nove horas e trinta minutos, para
votação do anteprojeto e das emendas. E, para
constar, eu, lone Ramos de Figueirêdo, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

AfYEXO À ATA DA 15" REilNIÃO - EX
TRAORDINÁRIA DA SilBCOMISSÁO DE
PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO
ESTADO, REGIMEDA PROPRIEDADE DO
SilBSOLO E DA ATlVIDADE ECONÓMlCA,
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 1987,ÀS
20 HORASE 6 MlNaTOS, ÍNTEGRA DO
APANHAMENTO TAQ(JfGRÁFlCo, COMP(J
BLlCAÇÃO DEVIDAMENTEAaTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE DA S(JJ3Co
MISSÃO, CONST!T(JfNTE DELFIMNETTO.

Gabinete da Liderançado PTB
OfíCIO n° 129/87

Brasília,21 de maio de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a V. Ex', nos termos
regimentais, o Deputado Roberto Jefferson para
integrar a Comissão do Sistema Tributário, Orça
mento e Finanças - Subcomissão do Sistema
Financeiro - tomando sem efeito a indicação
anterior daquele parlamentar para a Comissão
da Ordem Econômica.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'
protestos de estima e distinta consideração. 
Deputado Gastone Righi, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE(DelfimNetto)-Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão de Principias Gerais,
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade
do Subsolo e de AtividadeEconômica.

Convido o Constituinte Antônio Carlos Franco
para ler o expediente enviado à Mesa.

(Leitura do expediente.)

O SR. PRESIDENTE(DelfimNetto) - O expe
diente lido vai à publicação

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Virgil
dásio de Senna, para proferir o parecer sobre as
emendas.
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o SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, eminente Constituinte Delfim Netto,
Srs. Constituintes:

Emobediência ao que determina a norma regi
mental que disciplina nossos trabalhos, art. 17,
§ 2°, da Resolução n" 2 da Assembléia Nacional
Constituinte, estamos reunidos para leitura e dis
cussão do relatório sobre as emendas oferecidas
pelos Srs. Cosntituintes ao anteprojeto elaborado
pelo Relator, sobre o capítulo "Da Constituição",
da competência desta Comissão, ex vi do art.
15, inciso VI, alínea a.

Convém deixar assinalada a liberalidade com
que se comportou a Mesa da Assembléia, alon
gando a todos os Constituintes a possibilidade
de apresentar emendas ao anteprojeto das subco
missões e por igual, ampliando os prazos para
a sua apresentação, tudo com vistas a fazer da
elaboração constitucional, em todas as suas fases,
num trabalho altamente participativo.É assim que
ao anteprojeto desta subcomissão, redigida em
20 artigos, foram apresentadas 357 emendas, que
modificam, suprimem, acrescentam ou alteram
e dá uma das suas formulações, numa contri
buição critica, criativa e enriquecedora, que muito
honra o mandato de que estão investidos os Srs.
Constituintes. Penso não destoem dos objetivos
dessa reunião, nem avancem os limites da com
petência do Relator, algumas considerações que
é! oportunidade nos abre espaço para formular.
E convicção do Relator que a dinâmica da socie
dade contemporânea, da modemidade, não per
mite por muito tempo que a norma jurídica con
f1ite com a realidade e com as forças sociais rnodí
ficadoras dessa realidade.

Nada, nos ensinava o mestre Anisio Teixeira,
é mais revolucionário do que a democracia. A
velocidade de propagação do conhecimento, a
quase instantânea formação de opinião sobre os
mais diversos temas, nos obrigam a refletirsobre
certas formulações que guardam coerência inter
na com determinados princípios, à esquerda ou
à direita, mas se descolam da realidade, para não
serem, senão, rarnarías mortas na árvore da vida,
que estuante de seivas está, portas afora, viva e
humana, desmentindo com a força do real, o so
nho engenhoso de alguns arquitetos da fantasia.
É que a razão não está com a razão mesma,
mas com a realidade - ou, como prefere um
dos filósofos de nossa subcomissão, racionali
zação e racionalidade sugerem valores que apor
tam ou negam a contraprova da experiência. Pre
cisamos de lucidez para distinguir o que é mate
mática e o que é física em nossas formulações
políticas.

São decorridos mais de 70 anos, pois foi em
1917 que o povo mexicano, através do reconhe
cimento de uma realidade emergente, introduziu
no texto da Constituição, que então elaboraram,
os principios de uma ordem política, que abrigava
o reconhecimento de direitos sociais, situados
além do laissez faire, laissez passer e das orde
nações da mão invisível, tão invocada ainda hoje
com certo sabor saudosista. Desde então, e mais
de 4 gerações se sucederam, as Constituições
de todos os povos avançaram no balizamento
da ordem econômica e social, buscando definir
e harmonizar o papel dos seus agentes e o Estado
intervindo, corrigindo, produzindo, na medida dos
interesses maiores da sociedade. O direito do tra
balho ou do trabalhador, como muitos preferem,

é reconhecido e introduzido na legislação, crian
do, em decorrência de sua aplicação, uma série
de limitações ao direito de contratar, estreitando
a faixa deferida, sem reserva, ao livre mercado
e à livre iniciativa.

No Brasil, 17 anos após, sob marcante influên
cia dos mesmos principios e na esteira da Consn
tuição do Weimay, a Carta de 1934 vem incor
porar principios que consagram, de modo defini
tivo, a intervenção do Estado na ordem econô
mica. Tão crescente, porém, tem sido tal presen
ça, que é nosso dever refletir sobre ela, para que
o Estado onímodo não acabe por assumir o papel
orweliano do Grande Irmão não invisível do fan
tástico estado burocrático.

As Constituições, na sua essência, nada mais
são do que instrumentos de defesa do cidadão
contra o arbítrio do Estado. Foi armado dessa
VIsão que o Relator redigiu o anteprojeto, ora sob
o crivo de tantas emendas. Quem o leu de outra
forma não leu, tresleu. Foi sob a égide da Consti
tuição dita liberalde 1946, que no Governo Vargas
foram criadas as primeiras empresas estatais no
papel de agentes econômicos produtivos perrna
I}entes no panorama econômico de nossa Pátria.
E bem verdade que antes, ainda nos anos 40,
em pleno conflito mundial, a Usina Siderúrgica
de Volta Redonda foi implantada com parte das
subscnções de capital realizadas pelo público e
maciça participação do Estado. A Eletrobrás, Si
derbrás, Vale do Rio Doce, Telebrás e principal
mente a Petrobrás, são marcos importantes da
crescente presença do Estado como agente pro
dutivo.Embora a Petrobrás tenha sido constituída
no bojo de uma grande campanha popular, que
lastreou sua criação, outras empresas públicas
vêm sendo implantadas sem o menor respeito
a qualquer norma e ao arrepio da cidadania. É
por isso que ao Relator pareceu muito mais im
portante definir como tais empresas podem ser
criadas e controladas, que incluir no texto consti
tucional expressões declaratórias de papel preva
lente da livreempresa e complementar do Estado,
enquanto a realidade é o inverso disso ou quase
o inverso.

Nenhuma empresa estatal poderá ser criada
sem prévia lei autorizatória que lhe defina o alcan
ce e a competência, inclusive subsidiárias Essa
é a posição que defendemos. Na palavra leiquere
mos exprimir a manifestação da vontade da socie
dade, adotada através de seus representantes par
lamentares, pendentes de sanção do Executivo
e sob o controle jurisdicional dos tribunais. Ne
nhum farisaismo quanto à real presença do Esta
do, mas o reconhecimento aberto, claro de que
essa presença é importante e até insubstituível
na fase histórica que estamos vivendo. E mais,
que essa presença terá o controle da sociedade
que subordina suas decisões às decisões demo
cráticas adotadas na plena observância da lei.

Nossa posição, nessa matéria, cremos ser a
posição dos setores mais responsáveis do nosso
Pais. Nem busca a estatização do privado nem
a privatização do Estado. Não tem compromisso,
senão com a democracia, com a sociedade aberta
e pluralista e, por isso, prefere que a sociedade
e a lei decidem, autorizando ou negando a pre
sença de determinado agente no processo econô
mico produtivo. Entre Estado imobilista e Estado
dirigista, ficamos com Estado participativo e de
mocrático.

As Constituições, para ter eficácia e vida longa,
precisam negar com clareza, sem subterfúgios
e conceder direitos, na certeza de que a esses
direitos corresponderá um dever e que a lei lhe
ajustará os limites. Como o alcance desses limites
evoluem ao longo do tempo, a Constituição não
deve acolher disposições detalhístas, que o rápido
avanço da sociedade faz envelhecer de logo. As
sim, foi nosso propósito, desde sempre, mondar
o texto do anteprojeto de díspositívos regularmen
teres, adjetivos em sua essência, muito mais pró
prio ao disciplinamento da legislação ordinária.
A sabedoria do legislador ordinário, poderemos
estar confiantes, encontrará no devido tempo, na
exegese dos princípios que fixarmos nesta Consti
tuição e na medida em que formos claros e preci
sos às adaptações e os limites da ação dos agen
tes, que a evolução de nossa ordem econômica
recomendar. Ao revés dos partilhamentos, do en
gessamento e da ossificação, um texto leve, preci
so, conciso e de fácil aplicação. Precisão, conci
são, coerência e harmonia são valores que procu
ramos fazer presentes no texto do anteprojeto.

No que toca aos problemas das emendas ao
anteprojeto, como sabem os SI" Constituintes, o
relator não as aprova nem rejeita, que esta é o
direitoda subcomissão. Acolhe-as ou não, na con
formidade do que a ele parece o pensamento
da subcomissão, sem que isso semelhe o relator
a um espelho capaz de refletir qualquer imagem.
Para claro entendimento do espírito que orientou
os pareceres, ao considerarem o número de
emendas oferecidas ao anteprojeto, o Relator gos
taria de deixar claro alguns pontos conceítuáríos,
em parte já enuciados na apresentação daquele
documento:

a - O exercício de uma democracia política,
pluralista e aberta pode e, no caso do Brasil, pre
cisa coexistir com a ação de agentes produtivos,
públicos, privados e coletivos. A relativa escassez
de poupança intema, aliado ao enorme dinamis
mo de nossa economia - entre 1943 e 1983
o produto industrial cresceu aproximadamente 25
vezes - não nos permite abrir mão da poupança
externa. A importância econômica do Brasil e a
dimensão do seu mercado intemo conferem ao
nosso País o direito e o dever de direcionar o
investimento estrangeiro na linha do interesse na
cional.

A intermediação financeira e interna, por todos
os motivos, deve ser reservado à empresa na
cional.

Ao nível dos conhecimentos técnicos e cientí
ficos atuais, nos próximos 25 anos, a próxima
geração estará enfrentando grave crise de supri
mento de energia, de recursos minerais e abaste
cimento de água, o que nos impõe a obrigação
de colocar esses bens sob controle democrático
da sociedade e direcionar sua utilização no sen
tido do interesse nacional. O uso dos recursos
escassos impõe o planejamento de sua utilização.
A adoção de qualquer medida decorrente desses
conceitos elencados devena ter em conta que
o regime político em que desejamos viver é o
Estado democrático de direito e o sistema econô
mico vigente é o sistema capitalista.

Assim orientados, examinamos as emendas
oferecidas, acolhendo-as ou não, em parte ou
no todo. Das 357 emendas, o relator acolheu 13,
recomendando modificações em 10 artigos, do
total dos 20 que compõem o anteprojeto.
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Ao encerrar, Sr. Presidente, quero mais uma
vezagradecer o esforço participativodos Sr'mem
bros da comissão e manifestar, publicamente, mio
nhas fundadas esperanças de que o trabalho aqui
desenvolvido representará valiosa contribuição à
democracia que queremos construir e ao destino
glorioso de nossa Pátria. (Muitobem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V. Ex-. Creio que todos nós somos
devedores ao ilustre Constituinte Virgildásio de
Senna pelo trabalho que nos proporcionou.

Vamos encerrar esta reunião. Todos já recebe
ram as emendas com os comentários do ilustre
relator e vamos iniciar, amanhã, às 9 horas e 30
minutos a reunião de votação. Amanhã, às 9 horas
e 30 minutos, no mesmo local, iniciaremos a vota
ção do anteprojeto proposto pelo ilustre relator
e das emendas para as quais V. Ex- Sugerirem
destaque.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 20 horas e 21
minutos)

16" Reunião
Aos doze dias do mês de maio do ano de mil

novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas, em
Sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão da Questão Urbana e Transporte,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Dirceu
Carneiro, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: Dirceu Carneiro, LaelVarella, Paulo Zarzur,
Assis Canuto, Luís Marques, Manoel Castro, José
Ulisses de Oliveira, MyrianPortella, Luís Roberto
Ponte e Paulo Pimentel. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos e passou à leitura da Ata da reunião
anterior, que foi aprovada por unanimidade. A
seguir, deu-se início ao expediente que constou
da leitura sumária das sugestões de números:
1749,3220,3349,3407,3431,3575,3630,3805,
3829,3841,3842,3845,3847,3848,3849,4185,
4186,4211,4216,4247,4564,4660,4750,4852,
5004,5007,5018,5020,5115,5221,5426,5564,
9910,9225,6632,8222,6639,6290,8394,8396,
8398,9119,9397,9269,8501,8509,9184,8253,
9662,9650,8347,8383,6167,9235,7796,9355,
9331,7571,7925,9685,9015,8973,8975,8969,
8970,6822,7969,7967,5974,6968,7965,8586,
8772,7528,7352,8530,7686,7019,6579,6678,
7657,8832,8833,8207,7883,5453,5686,5692,
5693,5722,5728,5815,6253,6357,6358,6385,
6440,6503,6530,6682,6686,6715,6892,7032,
6887 e 7318, encaminhadas anteriormente ao
Relator. Findo o expediente, o Senhor Presidente
deu a palavra ao Relator, ConstituinteJosé Ulisses
de Oliveira, que fez a entrega, formal, à Subco
missão, do Anteprojeto da Matéria. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às dezoito horas e trinta
e quatro minutos, convocando os Senhores Cons
tituintes para a próxima reunião a ser realizada
amanhã, dia treze de maio, às dezessete horas,
para discussão do anteprojeto e, para constar,
eu, Marilda Borges Camargo, Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. Sala de Reu
niões da Subcomissão, em doze de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete.

A!'IEXO, TRANSCRIÇÃO DAS NOTAS TA
OOIORÁFlCASDA REUNIÃO DO DIA 12 DE
frWO DE 1987, ÀS 18:00 HORAS,DA SUB
COMISSÃO DA QUESTÃO URBANA E
TRANSPORTE, NA S4LA DA COMISSÃODE
LEGISLAÇÃO SOCIAL, ALA SENADOR
ALEXANDRE COSTA, A!'IEXO lI, SENADO
FEDERAL:

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão da Questão
Urbana e Transporte.

Damos início aos trabalhos com a finalidade
específica de recebermos o relatório produzido
pelo nosso nobre Relator, Constituinte José Ulis
ses de Oliveira.

Antes de ouvirmos o relatório, gostaríamos de
anunciar, rapidamente, algumas ocorrências da
Subcomissão. Tivemos um total de 17 reuniões
incluindo esta de hoje, num total de 40 horas
de gravações. A Subcomissão recebeu 159 su
gestões de Constituintes, e em tomo de 54 entida
des apresentaram sugestões. O número de enti
dades que aqui compareceram e registraram os
seus depoimentos somaram 46,e o total de repre
sentantes 53. Este foi um rápido balanço das
ocorrências neste período.

Temos, hoje, a finalidade específica - repito
- de ouvir a proposta do Relator. Depois, nós
teremos 5 dias para o debate e nós estamos exa
minando o aceleramento máximo dos avulsos pa
ra ficarem disponíveis para a Subcomissão. Estou
me referindo ao avulso impresso pela Gráfica e
não essas cópias que cada Constituinte, membro
da Subcomissão, já deve ter em seu poder.

Em função disso, nós podemos marcar a pri
meira reunião destinada à discussão para ama
nhã, à tarde, para dar um certo tempo de cada
Constituinte examinar o Relatório, pelo menos
preliminarmente, e depois sucessivamente nos
dias 13, 14 e 15, que é sexta-feira. Se houver
necessidade nós podemos nos reunir sábado e
domingo, não há problema algum. Mas se houver
o interesse de encaixar os trabalhos em dias úteis,
faremos de hoje até sexta-feira,e segunda e terça
feira que seria o período em que receberíamos
as emendas e discutiríamos este projeto na sua
totalidade. Depois passaremos ao trabalho fínal
do Relator e ao processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Pe
ço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte AsSIS Ca
nuto.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Sr.
Presidente, em função de rearranjos partidários
e peculiaridades do nosso Partido, nós fomos de
signados como Membro titular desta Subcomis
são, na última sexta-feira. Queremos, então, nos
apresentar, porque embora não participando dos
trabalhos preliminares, pretendemos participar
agora efetivamente dessa fase final dos trabalhos.
Então, queremos nos apresentar aos colegas da
Subcomissão, uma vez que a partir de sexta-feira
última passamos a integrá-Ia como Membro titu
lar.

Meu nome é Assis Canuto e sou do PFL de
Rondônia.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Manoel Castro.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Nós acabamos de receber o relatório e o antepro
jeto, e que pela indicação de V. Ex- a leitura dos
documentos seria feita agora. Considerando, que,
nós vamos ter este período da leitura, já que a
próxima reunião é amanhã, se os demais compa
nheiros concordarem, sugeriria que fosse feita
apenas a leitura da parte substantiva que é o ante
projeto, deixando a parte do relatório como leitura
individualpara cada um de nós.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Per
feito. Passo ao encargo do Relator a decisão.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Aceito e agradeço a gentileza, nobre Constituinte
Manoel Castro.

Primeiramente, antes de começar a leitura,gos
taria de agradecer a todos os Constituintes aqui
presentes e ausentes que colaboraram de ma
neira direta ou indireta com esta Subcomissão
e com este Relator.Gostaria de formular um agra
decimento especial aos membros desta Subco
missão e a seus Suplentes que trabalharam aqui
diariamente, inclusive à noite, e nos fins-de-se
mana, com as suas sugestões e colaboração. Este
Relator agradece a participação desses Consti
tuintes.

Gostaria de agradecer de maneira toda especial
aos meus assessores que foram a razão deste
anteprojeto que espero agrade, senão a todos,
pelo menos à maioria, pois espelha, realm~n~e,

os anseios das entidades de classe que aqui VIe
ram expor e debater as sugestões com os Consti
tuintes. Agradeço a participação popular e mais
uma vez aos membros desta Subcomissão.

Gostaria de destacar o trabalho incansável de
Maria Inês Gondim Pereira da Costa, Valdemar
Víllas Boas, Cláudio Antônio de Almeida, Marli
Pereira Martins Gomes, Marcelim Tavares de
Araújo, José Silveira Rezende, Airton José Brito,
Everaldo Macedo de Oliveira, D. Helena, e demais
funcionários, copeiros, enfim, a todos que colabo
raram, que estão colaborando e que, espero, ve
nham a colaborar até o fim dos trabalhos desta
Subcomissão.

Inicialmente, gostaria de dizer a esta Subco
missão que procurei, ao fazer o meu relatório,
espelhar o máximo possível o que foi aqui apre
sentado pelas entidades de classe, pelos mem
bros da Constituinte, pelos membros desta Sub
comissão. Espelhar não só as sugestões e os pedi
dos na colaboração, mas, também, procurei fazer
aquilo que politicamente fosse possível fazer den
tro desta Subcomissão, dentro da atual Consti
tuinte e dentro da realidade brasileira em que vive
mos.

Este é o meu relatório e espero que uma boa
parcela dele seja do agrado, ou tenha uma corres
pondência dos membros desta Subcomissão.

Passarei a ler e gostaria que todos me acompa
nhassem porque nós entregamos ontem este re
latório, porém o digitador do Prodasen cometeu
algumas falhas e hoje cedo devolvemos ao Proda
sen com as devidas correções, e ele só nos devol
veu agora com os mesmos defeitos, com as mes
mas incorreções. Então, gostaria de, em certos
artigos, fazer uma correção a lápis até que o Pro
dasen possa fazer a correção.
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Gostaria de ler oart. 1° que foi sugestão de
pelo menos uns 20 Constituintes, nasubstãncia,
com apenas algumas modificações. Foi, também,
uma sugestão do IAB, Instituto dos Arquitetos do
Brasil, está, também, na introdução no capítulo
da moradia do Anteprojeto do ConstituinteAfonso
Arinos,todos baseados na Constituição portugue
sa. Então, nós estamos nos reportando à Consti
tuição portuguesa, da qual foram tiradas as suges
tões do Anteprojeto do Constituinte AfonsoArinos
e mais ou menos umas 20 sugestões aqui apre
sentadas. Nós todos estamos, realmente, copian
do a Constituição portuguesa, porque não encon
tramos nada melhor. Debatemos aqui, ouvimos
várias sugestões de particulares e de entidades
e não encontramos nada melhor que pudesse
sintetizar o problema da moradia, do que aquilo
que está escrito na Constituição portuguesa, ado
tado também - repito-até na ComissãoAfonso
Arinos.

"Art, 1° E garantido a todos o direito, pa
ra si e para a sua família, de moradia digna
e adequada que lhes preserve a segurança
e a intimidade pessoal e familiar.

Art. 2° "A função social da propriedade
tem predominância sobre os interesses indi
viduais".

Esse art. 2° esteve em 80% das sugestões dos
Constituintes e das entidades de classe que se
batiam por este artigo.

Art. 3° Toda moradia adquirida através do
usucapião ou de financiamento ou doação do
poder público será considerada como bem de
família,com a cláusula de ficar isenta de execução
por dívidas, salvo as que provierem dos impostos
ou do financiamento relativos ao mesmo prédio.

§ 1° Amoradia, nas condições do caput des
te artigo, não poderá ter outro destino ou ser alie
nada.

§ 2° A isenção de execução por dívida,a des
tinação e a inalienabilidade, durarão enquanto vi
verem os cônjuges e até que os respectivos filhos
atinjam a maiondade.

Art 4° Adesapropriação de terrenos urbanos
será paga em dinheiro, ao preço de mercado,
deduzida a valorização decorrente dos investi
mentos públicos.

Art 5° Aquele que não sendo proprietário de
imóvel rural ou urbano possuir como seu, por
12 anos ininterruptos, de boa-fé, sem oposição,
terreno urbano, adquirir-lhe-à o domínio, poden
do requerer ao juiz que assim o declare por sen
tença, a qual lhe servirá de título para a transição
no registro de imóveis.

Art 6° Adquire o domínio de terreno urbano
aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural
ou urbano, o possuir como seu, por cinco anos
entre presentes ou oito entre ausentes, contínua
e incontestavelmente, com justo título ou boa-fé.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os mo
radores do mesmo município e ausentes os que
habitam município diverso.

Art 79 O proprietário de terreno urbano, ad
quirido através do instituto do usucapião, terá seu
titulo de domínio gravado com ônus de inaliena
bilidade pelo prazo de vinte anos, contados a partir
da transcrição em Cartório do Registro de Imóveis,
sendo nulos os documentos de transferência do
domínio antes desse prazo.

Art 8° Bens públicos não serão adquiridos
por usucapião.

Art 9° Fica extinto o instituto da enfiteuse,
bem como os direitos e obrigações dela decor
rentes, em terrenos urbanos de pessoas físicas
e jurídicas de direito privado.

Art 10. Os orçamentos anuais e plurianuais
da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito
Federal e dos Municípios consignarão dotações
especiaís para compra e implantação de infra-es
trutura de terrenos urbanos, destinados à popu
lação de baixa renda, nas cidades brasileiras de
pequeno porte.

Art 11 A União manterá um sistema finan
ceiro de habitação destinado à aquisição de terre
nos e à construção de moradias para a população
de média e baixa renda, exclusivamente nas cida
des brasileiras de pequeno e médio porte.

Parágrafo único. São exclusividade deste sis
tema a captação e a aplicação dos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de
cademetas de poupança.

Art. 12 Lei Complementar poderá estabele
cer regiões metropolitanas, por agrupamento de
Municípios integrantes da mesma região do Esta
do, para a organização e a administração dos
serviços públicos intermunicipais de peculiar inte
resse metropolitano, sempre que o atendimento
destes serviços ultrapassar o território municipal
e impuser o emprego de recursos comuns.

Art. 13 São considerados de interesse metro-
politano, entre outros, os seguintes serviços:

1-saneamento básico.
11 - ocupação e uso solo metropolitano;
III - transportes, sistema viário e eletrificação.
IV- aproveitamento dos recursos hídricos;
V- proteção do meio ambiente e controle da

poluição;
VI- educação, cultura e saúde pública;
VII -lazer, esporte e turismo;
VIII - segurança pública;
IX-outros serviços considerados de interesse

metropolitano por lei estadual.
Art 14 A União, os Estados e os Municípios

integrados na Região Metropolitana consignarão,
obrigatoriamente, em seus respectivos orçamen
tos, recursos financeiros compatíveis com o pla
nejamento, a execução e a continuidade dos servi
ços metropolitanos.

Art. 15 Lei Complementar disporá sobre a
autonomia, a organização e a competência da
Região Metropolitana como entidade pública e
territorialde Govemo Metropolitano,podendo atri
buir-lhe:

I- delegação para promover a arrecadação de
taxas, contribuição de melhoria, tarifas e preços,
com fundamento na prestação dos serviços públi
cos de interesse metropolitano;

11 - competência para expedir normas em ma
téria de interesse da Região.

Parágrafo único. Cada Região Metropolitana
expedirá seu próprio Estatuto, que será aprovado
pela Assembléia Legislativa do Estado, respeita
das a Constituição e a Legislação aplicável.

Art. 16 A União, os Estados, os Municípios
e as Regiões Metropolitanas estabelecerão meca
nismos de cooperação de recursos e de ativida
des, para assegurar a realização dos serviços me
tropolitanos.

Art. 17 Pertence à Região Metropolitana o
produto da arrecadação do Imposto de Trans-

missão intervivosreferente aos imóveis nela locali
zados.

Art 18 Será preservada a memória urbana
conforme disporá a lei.

Art 19 O Plano Pilotode Brasília será preser- .
vado de acordo com a sua concepção original.

Art. 20 Compete à União:
I - estabelecer princípios e diretrizes para o

Sistema Nacional de Transporte e Viação.
11 - executar os serviços de polícia marítima,

aérea, de fronteira e nas rodovias e ferrovias fede
rais, através da Polícia Federal;

DI - dar prioridade ao transporte coletivo em
relação ao transporte individual;

IV- explorar diretamente ou mediante conces
são, permissão, licença ou contrato:

a) as vias de transporte entre portos marítimos
e fronteiras nacionais ou que transponham os
limites de Estado ou Território;

b) a navegação aérea, aeroespacial e a utiliza
ção da infra-estrutura aeroportuária;

V- instituir imposto sobre transporte de qual-
quer natureza;

VI - manter o Correio Aéreo Nacional;
VIII -legislar sobre:
a) concessão ou autorização para derivação

em cursos d'água, mediante projetos prévios de
múltiplo aproveitamento integrado que preserve
o equilíbrio ambiental;

b) regime dos portos e da navegação de cabo-
tagem, fluvial e lacustre;

c) tráfego e trânsito nas vias terrestres;
d) direito maritimo e aeronáutico;
e) direito urbanístico, diretrizese bases de ocu

pação e uso do solo e desenvolvimento urbano
e regional.

Art 21 Compete ao Congresso Nacional dar
prévia autorização para:
1- implantação de obras federais de constru

ção de estrada, aeroporto, porto, barragem, me
trô, ferrovia e pavimentação;

11 - concessão de linhas comerciais de trans
porte aéreo, marítimo, fluvial e de transporte inte
restadual de passageiros em rodovias federais.

Art 22 A navegação de cabotagem, interior
e pesqueira é privativados navios nacionais salvo
caso de necessidade pública.

Parágrafo único. Os proprietários, armadores
e comandantes de navios nacionais, assim como
dois terços, pelo menos, dos seus tripulantes, se·
rão brasileiros natos.

Art 23 Os serviços de transporte terrestre de
pessoas e de bens e de carga aérea, dentro do
territórionacional, somente serão exploradas pelo
poder público, por brasileiros ou por empresas
em que o capital com direito a voto seja majorita
riamente nacional, segundo se dispuser em lei.

Art. 24 O Poder Público organizará e explo
rará diretamente ou mediante concessão, autori
zação, permissão ou contrato, os serviços públi
cos de transporte coletivo de passageiros urba
nos.

Sala da Subcomissão, em 11 de maio de 1987

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTU - Sr.
Presidente, será que V. Ex' poderia repetir para
nós o cronograma de trabalho de hoje até terça
feira?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em
princípio, pelo nosso Regimento, nós teríamos
cinco sessões para discussão e emendas, e faria-
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mos a partir de amanhã. A primeira reunião de
discussão seria ás 17:00 horas, do dia 13-5. Faría
mos 13, 14 e 15/5, 16 e 17 são sabádo e domingo.
Passaríamos a utilizar 18 e 19-5, dois dias úteis,
para a discussão e emendas.

Nós estivemos discutindo e chegamos a esse
entendimento. Agora, na realidade aceleramos
bastante o relatório final na sua publicação de
avulsos, e amanhã nós o receberemos. Providen
ciamos hoje para amanhã recebermos.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO 
Após, a discussão e apresentação de emendas
na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O
Relatortem 72 horas para adequar e depois entra
mos na parte de votação.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Se algum membro da Subcomissão desejar mais
algum esclarecimento, eu o darei com o maior
prazer.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAM PORTELlA
- Sr. Presidente, eu gostaria de saber se ficou
acertado qual seria o último dia de emendas. Se
o prazo seria corrido, ou se seriam contados os
dias úteis.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Pelo
nosso entendimento seria dia 19, terça-feira.

Nós vamos ficar bem à vontade e colocaremos
sempre à apreciação do Plenário a necessidade
de fazer mais do que uma reunião por dia, se
à tarde ou pela manhã.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA
- Sr. Presidente, as emendas seriam apreciadas
em bloco, ou seriam apreciadas na medida em
que fossem sendo apresentadas? Qual seria a
sistemática de trabalho a ser observada durante
os cinco dias?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A
orientação que a Secretaria está nos passando
é que elas serão discutidas e votadas após a apre
sentação do relatório. Quanto a essa sistemática
de votação, nós seguiremos o Regimento da Câ
mara, os regimentos normais da Casa, e esse
Regimento prevê uma série de figuras, destaque,
votação do projeto em bloco, depois preferências.
Dentro dessas figuras regimentais nós podere
mos nos subsidiar.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Acho que a pergunta que a Constituinte fez é
se durante esses cinco dias será discutido apenas
o anteprojeto?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O
anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
O anteprojeto, as emendas não. As emendas só
depois do dia 19.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - É
o prazo para apresentação de emendas. As emen
das serão objeto de discussão após a apreciação
do Relator.

Se o Relator rejeitar uma determinada propo
sição, aí o interessado pode pedir destaque para
votação em separado, pode arguir segundo as
possibilidades regimentais.

Se acolher, tudo bem, fica liquidado o assunto;
se não acolher, pode-se utilizar dos recursos regi
mentais.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião da Subcomissão. '

Está encerrada a reunião.

Levanta-se a reuniãoàs 18 horas e35 mi
nutos.)

17' Reunião
As dezoito horas e vinte e três minutos do dia

treze de maio do ano de um mil novecentos e
oitenta e sete, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da Questão Ur
bana e Transporte, sob a Presidência do Senhor
ConstituinteDirceu Carneiro,presentes os seguin
tes Constituintes: Lael Varella, Assis Canuto, Ma
noel Castro, Expedito Júnior, Dirceu Carneiro,
Luís Marques, Noel de Carvalho, José Ulísses de
Oliveira, Paulo Zarzur,Luís Roberto Ponte, Myrian
Portella e Gerson Marcondes. Havendo número
regimental e dispensada a leitura da Ata da Reu
nião anterior, o Senhor Presidente procedeu à
leitura do seguinte expediente: Ofícionúmero du
zentos e vinte e cinco de um mil novecentos e
oitenta e sete, do Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte; Emendas dos Senhores Consti
tuintes Paulo Zarzur, Lael Varella e Assis Canuto.
Aseguir o Senhor Presidente coloca em discussão
o Anteprojeto e as emendas. Usaram da palavra
para discutir, os seguintes Constituintes: Myrian
Portella, Assis Canuto, Luís Roberto Ponte e Ma
noel Castro. O Senhor LuisRoberto Ponte sugere
ao Relatorque se convide um assessor para escla
recimento de artigos constantes do Anteprojeto.
O Constituinte Raul Ferraz alega que a fase das
audiências já terminou. O Presidente acata a idéia
do Constituinte Luiz Roberto Ponte. A seguir o
Constituinte Paulo Zarzur pede licença ao Presi
dente para se retirar alegando ser necessária a
sua presença no Plenário da Constituinte para
uma votação. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerra a reunião às dezenove
horas e trinta e um minutos, convocando uma
outra reunião a realizar-se amanhã, às dez horas,
destinada à continuação da discussão do Ante
projeto e das emendas. Para constar, eu, Marilda
Borges Camargo, Secretária, lavreia presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. Sala de Reuniões da Subco
missão, em treze de maio de um mil novecentos
e oitenta e sete.

ANEXO,TRANSCRIÇÃODASNOTAS TA
Q(]JGRÁFlCASDA REUNIÃO00DIA 13 DE
Jl1AfODE 1987,às18:00HORASE 23 MINU
TOS, DA SUBCOMISSÃO DA QUESTÃO
URBANA E TRANSPORTE, NA SALA DA
COMISSÃO DELEGISLAÇÃO SOCIAL, ALA
SElYADORALEXANDRECOSTA, ANEXOI!,
SENADOFEDERAL.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De
claro abertos os trabalhos da nossa Subcomissão.

Temos um expediente pertinente a nossa Or
dem do Dia, que é debater o relatório e proceder
às propostas que tiverem interesse para os Consti
tuintes.

Peço à Secretária que faça a leitura do expe
diente.

É lido o seguinte Expediente
GP-01225/87-ANC Brasília, 13 de maio de 1987.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
Presidente da Subcomissão da Questão Urbana
e Transporte
NESTA

Senhor Presidente:
O nobre Constituinte Oscar Corrêa, Presidente

da Comissão dos Poderes e Sistema de Governo
oficiaesta Presidência indagando quanto à aplica
ção do § 1°, art. 17, do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte. No mesmo
sentido levantaram questões de ordem os nobres
Constituintes José Genoino e Brandão Monteiro.

O citado § 1°, do art. 17, estabelece que:
"OAnteprojeto será distribuído,em avulsos, aos

demais membros da Subcomissão para o prazo
de 5 (cinco) dias seguintes, destinados à sua dis
cussão, receber emendas."

Perguntam os Constituintes se a norma regi
mental, como está redigida, permitirá a apresen
tação de emendas por parte daqueles que não
integram as Subcomissões.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, aplicado subsidiariamente em casos omissos
do Regimento da Assembléia, somente permite
a apresentação de emendas nas Comissões Téc
nicas dos seus integrantes.

Contudo, o dispositivo objeto de exame não
veda expressamente tal procedimento, isto é, que
Constituintes não integrantes de determinada
Subcomissão possam nela oferecer emendas aos
anteprojetos oferecidos pelos Relatores. Assim,
tal entendimento deverá ser considerado pelos
Presidentes das Subcomissões em funcionamen
to. Interpretação benigna, portanto, admite seme
lhante entendimento. Deputado Ulysses GuI·
marães , Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte.

EMENDA
6B0002-8

Dê-se ao parágrafo único do art. 22 esta reda
ção:

"Art. 22.
Parágrafo único. Os proprietários, arma

dores, comandantes, mestres e patrões de
embarcações de registro brasileiro,assim co
mo dois terços, pelo menos, de seus tripu
lantes deverão ser brasileiros natos; no caso
de sociedade, esta deverá ter sede no Brasil,
ser constituída de acordo com a lei brasileira
e ter a maioria de capital votante, definida
em lei, pertencente a brasileiros natos."

Justificação

Épreciso incluiros mestres e patrões de embar
cações dentro da reserva estabelecida pelo pre
sente artigo. Também eles, de menor condição
econômica, devem ser protegidos pela LeiMaior.

Creio importante que se preveja a participação
de sociedades no segmento marítimo mas desde
que a maioria do capitalvotante também pertença
a brasileiros natos.

O intuito primordial desta emenda é fortalecer
aqueles brasileirosque se dedicam a essas ativida
des, afastando a intromissão de estrangeiros no
setor, até mesmo por medida de garantia para
a própria soberania nacional. Se não tivermos
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uma marinha mercante forte, essencialmente bra
sileira, ficaremos à mercê de interesses estran
geiros e, desse modo, perderemos, a competi
tividade no setor. - Constituinte Paulo Zarzur.

EMENDA
680001-0

Acrescente-se o seguinte artigo, onde couber:
"Art. E assegurado o direito de proprie

dade, salvo o caso de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por inte
resse social, mediante prévia e justa indeni
zação em dinheiro."

JustJficação

As normas que regem a propriedade privada,
bem assim as que regulam a livre iniciativa e o
princípio da liberdade individual são os compo
nentes indispensáveis e necessários para a exis
tência e o fortalecimento da democracia. Inexis
tindo esses elementos, a democracia fenece e
abre o flanco para as exdrúxulas formas de totali
tarismo.

Optando o 8rasil pelo sistema democrático de
governo, nessa fase de transição para a consoli
dação da democracia em que a nova Cosntituição
deve expressar os anseios e aspirações do povo
brasileiro, é importante que a propriedade privada,
que é uma instituição no dizer do saudoso Pontes
de Miranda, não somente seja preservada mas
fortalecida, para que possamos concretizar o ideal
democrático. - Constituinte Paulo Zarzur.

EMENDA
680003-6

Desdobre-se o caput do art. 22 na forma abai
xo, passando o atual parágrafo único a constituir
o § 2°:

"Art. 22. São privativas de embarcações
de registro brasileiro as empregadas no
transporte aquaviário, com fins comerciais,
de bens e pessoas de um para outro ponto
do território ou sob jurisdição nacional, nas
atividades de engenharia, científicas, de pes
quisa, de exploração e produção de recursos
naturais e de apoio marítimo em águas sob
jurisdição nacional; no apoio ao transporte
aquaviário nos portos, terminais, atracadou
ros e fundeadouros sob jurisdição nacional.

§ 1° Em caso de necessidade públi
ca, o Poder Executivo poderá autorizar, por
tempo determinado, o uso de embarcações
estrangeiras."

JustJficação

Creio que esta redação é bem mais ampla e
permite melhor aplicação futura do texto constitu
cional. A expressão "navegação de cabotagem"
sofreu um longa evolução com o decorrer do
tempo, pois vem desde a Constituição Republi
cana de 1891 (art. 13, parágrafo único).

Garantindo a reserva de mercado, já prevista
em todas as Cartas do País, o texto proposto é
mais abrangente e contempla situações que, nes
ses anos todos, alargaram o sentido original de
cabotagem.

Esta emenda garante uma reserva de mercado
e, com ela, o trabalho de brasileiros ligados à
essa atividade: armadores, proprietários, maríti
mos, trabalhadores da orla marítima, construtores
navais, metalúrgicos, etc. - Constituinte Lael Va
reDa.

EMENDA
680005-2

Inclua-se o seguinte art. 23, renumerando-se
os subseqüentes:

"Art. 23. A lei disporá sobre a política de
transporte marítimo intemacional, atenden
do aos seguintes princípios:
1-predominância dos armadores nacio

nais do 8rasil e do país exportador ou impor
tador, em parte iguais observado o princípio
da reciprocidade;

11-apoio, por meio de ações próprias, a
empresas brasileiras de navegação atingidas
por práticas discriminatórias."

JustJficação

O transporte marítimo internacional é fator de
grande ~mportânciapara a própria economia na
cional. E preciso que o novo texto constitucional
consagre as regras gerais de uma política de
transporte dessa natureza adotando praxes atual
mente em vigor.

O fortalecimento dos armadores brasileiros in
teressa, nesse particular, também aos marítimos,
aos construtores navais e aos trabalhadores da
orla marítima. Precisamos ter uma marinha mer
cante independente até mesmo como condição
para termos uma atuação marcante e livre nesse
segmento. - Constituinte Assis Canuto.

EMENDA
6B0004-4

Acrescentem-se ao art. 22 os seguintes §§ 2°
e 3°, renumerando-se o atual parágrafo único para
§ 1°;

"Art. 22.
§ 1°
§ 2° Será feito obngatoríarnente em na

vio de bandeira brasileira, respeitado o prin
cípio da reciprocidade, o transporte de mer
cadorias importadas ou exportadas por qual
quer órgão da administração pública federal,
estadual e municipal, direta ou indireta, ou
com estímulo governamental e as adquiridas
com financiamento de estabelecimento ofi
ciai de crédito ou com financiamento externo
concedido a órgão da administração pública
federal, estadual e municipal, direta ou indi
reta.

§ 3° A obrigatoriedade prevista no § 2°
será extensiva às mercadorias cujo transporte
esteja regulado em acordos ou convênios
firmados ou reconhecidos por autoridades
brasileiras."

Justificação

O transporte marítimo internacional é fator de
grande importância para a própria economia bra
sileira. Ele existe em função do comércio e deve
ser tratado de forma a possibilitar as trocas mer
cantis entre as nações. É preciso resguardá-lo
de possíveis injunções dos países mais fortes bem
como da atuação das transacionais que poderiam
praticar uma política contrária aos interesses de
nosso País. Precisamos de uma marinha mer
cante forte para não ficarmos na dependência
de interesse alienígenas. A sistemática constante
desta emenda resguarda os interesses de proprie
tários, armadores, marítimos e trabalhadores da
orla marítima, além de ser favorável à construção
naval.

O princípio da reciprocidade é fundamental nos
acordos de navegação e tem por objetivo, exata
mente impedir que navios de terceira bandeira
surjam no cenário do comércio entre os dois paí
ses e enfraqueçam o próprio sistema marítimo
de cada uma das partes diretamente envolvidas
no comércio internacional. - Constituinte Assis
Canuto.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em
discussão o relatório.

O SR. CONSmUlNTE LUÍS ROBERTO PON
TE - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

Ainda não estou esclarecido se o prazo de en
cerramento para a apresentação de emendas é
o de cinco dias corridos ou úteis. V. Ex" já tem
uma posição final da Constituinte?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esta
mos enfrentando essa dificuldade, principalmente
por parte do relatório final, que se for até o dia
19, será um período muito curto para sua elabora
ção. Quero colocar a questão em aberto para
que possamos oferecer oportunidade a todos
quantos queiram debater, participar, fazer o nú
mero de reuniões necessárias para executar esse
objetivo.

Queria também consultar do interesse do ple
nário de fazermos dias corridos e, portanto, incluir
sábados e domingos. Caso isto não seja relevante,
poderíamos fazer uma interpretação do Regimen
to a partir de uma visão nossa, e estabelecer o
dia 19 como o quinto dia.

O SR. CONSTITUINTE LUÍSROBERTO PON
TE - No dia 19 teremos os cinco dias corridos,
contando sábado e domingo.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Não,
amanhã é o primeiro dia, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Acho que por uma questão prática, conhecen
do esta Casa, e como aos fins de semana é muito
difícilcontar com quorum, proponho que adapte
mos, sem prejuízo, favorecendo a participação
dos Constituintes, e decidindo a favor do aprimo
ramento do projeto.

Proponho a fixação no dia 19.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Sr. Presidente, dia 19 é que dia da semana?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ter
ça-feira.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Excelente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Inclu
sive oferecendo oportunidade aos Srs. Constituin
tes de, no final de semana, consultar as bases.

O SR. CONSmUlNTE LAEL VARELLA - A
que horas seria a última reunião de terça-feira
para entrega de emendas?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Pode
ríamos fazer no final da tarde, às 17 horas.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Prazo fatal para a entrega das emendas, dia
19.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -Ocor
re que esses prazos acabam se escoando à meia
noite.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Quero dizer o seguinte: Não tenho condições de
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receber emendas à meia-noite, se eu não estiver
aqui, não vou ficar aqui das 19 horas até a meia
noite esperando emendas. Se elas forem entre
gues no Prodasen, este irá demorar três dias para
entregá-Ias a mim, e até já terei feito o relatório.

O SR. CONSTITUINTE LAEL VARELLA - Sr.
Presidente, o relator está com razão. Acho que
o prazo devia ser limitado no máximo até as 19
horas.

O SR.PRESIDENTE(Dirceu Carneiro)- Ocor
re que no âmbito da grande assembléia, haverá
que se respeitar o prazo de chegada às mãos
do Relator. Portanto, não pode acontecer essa
liberalidade que estamos tomando internamente
na subcomissão. Podemos resolver pessoalmente
com o Relator, mas a nível de Assembléia tem
que se submeter a um prazo razoável para que
S. Ex' possa receber as emendas.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Gostaria de dar uma explicação aos membros
da subcomissão. O prazo venceu dia 6 e uma
parte considerável dos Constituintes entregou ao
Sr. Paulo Afonso à meia-noite. Entretanto, havia
propostas chegando aqui ontem, já vencido o
meu prazo de apresentar o relatório. Deixei de
receber boas propostas que poderiam ter sido
incluídas no meu relatório, pelo fato de o Consti
tuinte não tê-Ias apresentado em tempo hábil.
Gostaria, por isso, que as emendas fossem entre
gues possoalmente a mim ou à Sr' Marilda.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Sr.
Presidente, com relação a este assunto, só uma
observação cautelar. Com a decisão do Presidente
da Constituinte de estender a todos os Consti
tuintes a faculdade de apresentar emendas, inde
pendente de ser ou não pertencentes à subco
missão, quero crer que os membros da subco
missão terão o maior interesse em antecipar a
entrega de suas emendas para que o relator tenha
mais tempo de apreciá-Ias e, inclusive,argüir com
os seus autores e fundamentação das mesmas.
Então, naturalmente, acho que, no âmbito dos
membros das subcomissões, esse é um assunto
até certo ponto pacífico. Sugiro a V. Ex' que entre
em contato com o Presidente da Constituinte para
que S. Ex' alerte, a todos a fim de que não flua
uma decisão nossa aqui de receber até as 19
horas e, depois, o Relator ter que receber até a
meia-noite, com base na própria legislação, no
Código Civil.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Gostaria de agradecer ao Constituinte Assis Canu
to e lembrar que essas emendas, muitas vezes,
são resolvidas na hora. Ontem vimos uma emen
da aceita oralmente, do Constituinte Manoel Cas
tro. Hoje o Constituinte Paulo Zarzur trouxe uma,
já a aceitei e pedi ao assessor para incluí-Ia; o
Constituinte Lael Varella já trouxe uma, informal
mente, eu a aceitei e já está incluída, há propostas
já discutidas que vou incluir no meu Relatório.

Então, vou discutir antes porque, depois, se
eu receber cem emendas, não darei conta de
analisar com cem Constituintes, simultaneamen
te, em 24 horas. O meu prazo é pequeno.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO 
Com relação a essa abertura do nosso Relator,
temos algumas sugestões que não alteram muito
o conteúdo do relatório, com relação a outros

assuntos, que amanhã ou depois iremos apre
sentar, de maneira também prática, para evitar,
inclusive,mais consumo de tempo para o Relator
e para que todos os companheiros possam, natu
ralmente, tomar conhecimento delas e, se for o
caso, de o Relator aceitar, porque acho que esta
mos aqui com o objetivo de construir uma pro
posta consentânea com a realidade da Subco
missão. É um comportamento louváveldo Relator
receber de plano, algumas propostas, inclusivep
orque já estivemos lendo o relatório e teremos
que lê-lo várias vezes para contribuir e colaborar
para que o relatório finalpossa ser o mais próximo
da nossa realidade do que pensa a Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Que
ria comunicar que através de uma votação feita
na Comissão Temática da Ordem Econômica,
o Regimento dispóe sobre esse nosso assunto
de hoje:

"Na discussão do anteprojeto e das emen
das poderão usar a palavra, uma só vez,qual
quer dos membros da Subcomissão, por 15
minutos improrrogáveis, e por 5 minutos
Constituintes que a ela não pertençam. O
Relator terá prazo de 30 minutos."

Isso é apenas uma orientação, não pretende
mos levar à risca esse texto, é só para uma comu
nicação e orientação do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE LAEL VARELLA - O
Presidente é muito liberal.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Con
tinua em discussão (Pausa.)

Com a palavra o nobre Constituinte Manoel
Castro.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Sr. Presidente, tenho duas questões de ordem.
A primeira é pedir uma informação ao nosso ilus
tre Relator ou à Assessoria da Casa. Foram levan
tadas, por alguns Constituintes e por Assessores
desta Subcomissão, questões de divergência
quanto à informação do usucapião. Estou imagi
nando que no caso específico, pudéssemos ter,
de quem de direito,os dados exatos. Por exemplo,
não sei exatamente, tenho uma certa dificuldade
em mexer nessa Legislação, foram questionados
alguns prazos e eu estava querendo ver qual a
realidade diSSO, não sei se o Relator poderia me
adiatar alguma coisa, mas, de qualquer forma,
seria interessante que pudéssemos ter alguma
orientação sobre a legislação do assunto, que as
dúvidas fossem dirimidas.

O SR. RELATOR (José Ulísses Oliveira) - O
usucapião é um direito que vem desde a Grécia
antiga. Platão, na sua obra "A República" já fazia
uma pequena referência a ele. Mas ele tomou
o corpo e forma na Roma antiga, no DireitoRoma
no. Naquela época, o instinto era de 30 anos,
e havia restrições: os estrangeiros e os párias de
hoje, que não pertenciam aos cidadãos romanos,
aos patrícios, não o tinham. Só os patrícios pode
riam usar dessa faculdade de posse, iam ao pretor
e a solicitava após provar que tinham a terra há
30 anos. Isso foi incorporado ao nosso Direito,
no Código Civil de Clóvis Bevilácqua, art. 550
que o detalha bem. Temos três tipos de usuca
pião: o extraordinário, com prazo de 20 anos 
a pessoa, para requerer o usucapião, não precisa
provar boa fé nem justo título; ordinário tem o

prazo de 10 ou 15 - no de 15 anos a pessoa
tem que provar, que tem o justo titulo e boa fé,
10 anos é para quando o proprietário reside na
mesma cudade onde está localizado o imóvel;
em 10 anos, se o proprietário viu um cidadão
ocupando o seu imóvel e não fez nada, não recla
mou, não fezoposição, parte-se do príncípio, taci
tamente, que ele consentiu; em 15 anos, se mo
ram em municípios diferentes. Então, hoje, com
comunicação, com as estradas, tudo é mais fácil
- atendnedo inclusive a uma quantidade muito
grande de sugestões de Constituintes, reduzi o
prazo de 20 para 12 anos, de 15 para 8, e de
10 para 5. Se me perguntarem por que reduzi
para 5 anos, porque antes disso e muito temerário.
Por quê? Um cidadão mora aqui em Brasíliahoje,
ficou 10, 15, 20 anos pagando a prestação de
um lote ou de uma casa que comprou pelo BNH.
É um funcionário público e é transferido para
outro Estado, não porque quis, mas por determi
nação superior, a serviço, e lá, às vezes, ele não
ganha um salário alto e não tem condições de
vir a Brasília,deslocado, por exemplo, para Forta
leza.Ele passa menos de cinco anos sem viraqui,
perde o terreno? O imóvel que ele passou 20
anos para adquirir? Outra pergunta, um prazo me
nor também. Um cidadão vai, por qualquer moti
vo, fazer um curso no exterior - qualquer curso
no exterior leva mais de três anos - e vem a
perder, porque foi deslocado, Então, reduzi o pra
zo minimo para 5 anos, porque menos de cinco
anos é muito dífícíl, é quase que a perda do imóvel
direta, é voce incentivar a invasão da sua proprie
dade.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Agradeço, inclusive fui testemunha aqui do esfor
ço do Relator que, no principio, tinha outro ponto
de vista quanto à questão e se empenhou para
atender o ponto de vista levantado por alguns
Constituitnes. Masa minha intervenção veio muito
em função de que ouvi referências, fora e dentro
da Comissão, dúvidas quanto ao problema do
prazo, citações diversdas, inclusive alguns docu
mentos. O que a lei estabelece? Estou me valendo
de que foi um avanço, embora muitas sugestões
envolvessem prazos menores, mas aí já é uma
posição intermediária entre o que foi proposto
e o que estabelece a Lei presentemente.

O SR. RELATOR (José U1ísses de Oliveira) 
Gostaria de informar que o Relator da Subco
missão de Assuntos Fundiários, Constituinte Os
waldo Lima Filho, para o usucapião, no módulo
rural, estabeleceu limite. Aqui fui mais benevo
lente com o posseiro, com o que invadiu. Porque,
em principio, não acredito que ninguém esteja
de boa-fé para ocupar uma área que não é dele,
que ele não adquiriu. Há casos de boa-fé quando
há uma lIgeira faixade terreno, mas em princípio
não. Mas o Relator da Subcomissão de Assuntos
Fundiários deu 5 anos, mas limitou que aquele
que adquiriu a propriedade rural pelo instituto do
usucapião tem o prazo mínimo de 5, também,
só que ele limitou o tamanho da propriedade.
E todas as sugestões que temos aqui, estão em
poder da nossa secretária, todos os Constituintes
que fizeram essa sugestão limitaram em 200 me
tros, em 120 metros. Só o Constituinte Domingos
Leonelli,do PMDB da Bahia, que fez uma suges
tão em que limitava a metragem em 377 metros
que é a maior e, até agora, S. Ex' questionou,
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dizendo: "eu pedi 10 e o Sr. me deu 50. "Sr.
Presidente, transmiti isto lá para a Bahia e eles
ficaram surpreendidos e até queriam saber a sua
tendência ideológica porque isto foi demais, ines
perado. Dou os meus parabéns, porque eu limitei,
achava que iria cortar para 200 ou 150 metros
e V. Ex" liberou. Na Subcomissão da Reforma
Agrária, estudei juntamente com o Sr. Oswaldo
üma FIlho de se dar um prazo mínimo de 5 anos.
Também limitamos para que se tenha a proprie
dade em 20 anos, tanto aqui como lá, para depois,
não haver divergência na comissão temática, só
que ele limitou o tamanho da área e eu deixei
em aberto.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Que
ro esclarecer que se alguns dos companheiros
acharem necessário a convocação de alguma as
sessoria para expor algum tema, que fiquem bem
à vontade - talvez não possa ser providenciado
na mesma sessão mas para uma sessão subse
quente.

Com a palavra a Constituinte Myrian Portella.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA
- Com relação ao usucapião, o relator acha que
foi extremamente benevolente, e até concordo
com S. Ex"no sentido de que não consigo desen
tranhar do art. 5°, a função social do usucapião,
porque não há o menor sentido para usucapir
esse imóvel.

.....aquele que não sendo proprietário de
imóvel rural ou urbano, possuir como seu,
por 12 anos ininterruptos..."

Acho que sempre tem que haver um sentido
de uso da função social da propriedade, da função
social daquele imóvel. Temos que atentar para
a função, o que não está estabelecido aqui V.
Ex-, de um lado, foi benevolente, tinha apresen
tado uma proposta em que teria que haver uma
construção, mesmo que fosse precária,aqui não
existe nada, é só ter como seu por nada e sem
nada, sem nenhum sentido, sem nenhum obje
tivo.

O SR. RELATOR José Ulísses de Oliveira
Está implicito aí. Gostaria de responder a V. Ex",
SI"" Myrian Portella...

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Não consegui ver o implícito.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO 
Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural
ou urbano, possuir como seu e nele residir...

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- M se pressupõem o uso social. Se estou mo
rando, estou dando sentido àquilo. O SR.

CONSTITUINTE ASSIS CANUTO- Se ele não
reside e não é proprietário, naturalmente deve
estar morando em outro lugar ou como ocupante
espontâneo ou como inquilino.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Sr. Presidente, gostaria de saber se posso con
tinuar?

O SR. RELATOR José Ulísses de Oliveira) 
Só gostaria de esclarecer à SI"" o que diz o art.
59:

..Art. 59 Aquele que não sendo proprie
tário de Imóvel rural ou imóvel urbano, pos-

suir como seu, de forma ininterrupta, conti
nua..."

Pressupõe-se que para ter um lote vago, para
ficar lá estaticamente, terá que ter uma constru
ção. Tem que se provar que esteve de forma explí
cita, ininterrupta, porque senão não se comprova
que ficou por 12 anos.

O SR. CONSTITUINTEASSIS CANUTO- Sr.
Relator, no princípio da comparação com o Rela
tório do nobre Relator da Subcomissão de Refor
ma Agrária, com relação à aquisição por prescri
ção do imóvel rural por usucapião, é obrigatória
a residência no imóvel, porque a pessoa não pode
ser usucapião sem nele morar, quando se trata,
naturalmente, de posse rural. Aqui acho que não
prejudicaríamos em nada se introduzíssemos
mais essa palavra, essa expressão: "e nele residir"
porque fica mais claro, as leis têm que ser claras
para que amanhã não haja subterfúgios, para que
o juiz possa julgar claramente.

A SRo CONSTITUINTEMYRIAN PORTELLA
Complementando o pensamento do nobre cons
tituinte S. Ex" entende como eu, que deve ficar
consignado: "morar." Analisando, mais nitida
mente o art. 15 - "12 anos" - não estaríamos
aqui fazendo pura demagogia? Acho excessivo
12 anos. Ninguém numa cidade fica durante 12
anos num terreno, sem contestação.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Compreendo o seu ponto de vista e a pergunta
é procedente mas, go~riade dizer,primeiramen
te, ao Constituinte Assis Canuto, que se está esta
belecido fisicamente, está morando lá, está implí
cito - esta redação está no Código Civil, no art.
551 que, por sua vez,o copiou do Direito Romano.
Gostana de dizer a V. Ex" que, normalmente, o
problema do usucapião não vem do lote vago,
a pessoa muda para ele e lá constrói normal
mente, as grandes demandas são dos grandes
conflitos de vizinhança 90% dos conflitos judiciais
vêm do problema de vizinhança. Por exemplo,
quando a pessoa tem dois lotes de 12 X 30, vem
o proprietário construir a casa num dos lotes,
normalmente ele chama o topógrafo da Prefeitura
ou o arquiteto e mede e geralmente avança 1
metro. Então, ao invés de ter 12 metros, conse
gue-se 13, faz o muro da divosória aos 13 metros
e o vizinho passa lá e vê o lote vago. Quando
ele vai construir ou quando vende e o comprador
vai construir, vai medir o lote e vê que este não
tem 12 mas 11 metros. M, ele vai argüir: "Não;
o Sr. invadiu o meu lote." - "Não, não invadi."
"Invadiu." "Ah! Por que o Sr. não reclamou an
tes?" E, aí, ele fala: "Não; eu estou aqui, estabe
lecido - a minha cerca divisória está aqui, estou
aqui há mais de 20 anos, há mais de 12 anos,
pacificamente. Aqui está a divisão, eu aprovei a
planta na Prefeitura." E é aí que vai a boa-fé 
ele está de boa-fé. Ele está com o título justo.
Outra forma, também, que se dá muito em heran
ça, na partilha. Quando se tem vários imóveis
assim, indivisíveis- "vaifazer pacífico? Fizhones
to, fiz uma divisão..." E vem aquele partilhador
judiciário que faz a divisão e, às vezes não mede
direito e entre irmãos um avança na parte do
outro. Tempo depois, 5 ou 10 anos, é que vem
a questão, já com os seus sucessores, com os
seus descendentes.

A SRA CONSTITUINTE MYRIAN PORTEllA
- Nobre Relator, quando falamos no usucapião
urbano, não estamos pensando naquele vizinho
que invadiu 1 ou 2 metros do terreno, não esta
mos pensando naquelas divergências entre her
deiros. Acho que estamos pensando muito mais,
muito além - estamos pensando naquele proble
ma que existe com as pessoas que se utilizaram
de um terreno, que fizeram a sua casa própria,
ali estão morando, precisam ter a sua habitação,
um lugar para vivere precisam que aquele terreno
seja incorporado ao seu patrimônio. Acho que
quando falamos em usucapião, estamos pensan
do nisto, tem uma amplitude e um sentido social
muito maior. E aqui estamos diminuindo o sen
tido do usucapião urbano, dando essa conotação
de dirimir dúvidas entre vizinhos e entre herdeiros.

Se V. Ex' me permite, nobre colega, quando
pensei no usucapião urbano, que deveria ter uma
construção mesmo precária e apresentei a minha
sugestão para três anos, era para acabar com
aqueles conflitos que existem entre aqueles donos
de terreno que têm o terreno, ali, sem o menor
sentido, sem a menor função social e pensando
naqueles que vêm para a cidade e não têm onde
morar e que, ali, construíram a sua moradia, o
seu teto, precisam trabalhar e ter a sua segurança.
Foi nesse sentido maior que pensei e acho que
a Constituição deveria abrigar.

O SR. RELATOR(José Ulisses de Oliveira) 
Mas, Ex', pode construir, ele só não constrói se
não quiser. Se ele está com o terreno, com o
lote há 10 anos, ele pode construir, ele pode usu
capír o terreno, basta querer.

A SRA CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Mas como posso mostrar a função social da
propriedade se queremos, como início do nosso
capítulo, dar a função social da propriedade, a
função de prevalência sobre o direito individual
se aqui esse que vai usucapir, não está dando
nem um sentido social-ele tem o terreno como
dele sem um sentido.

O SR. RELATOR(José Ulysses de Oliveira) _
Se ele tem o terreno como dele constrói um barra
co e não uma casa é da livre vontade dele 
ele pode construir: invadir hoje e construir ama
nhã. Está facultada aqui a construção. Gostaria
que V. Ex" demonstrasse alguma experiência, al
guma vivência, que a Sra. já viu - algum lugar
que tenha alguém conseguido obter uma proprie
dade, adquirida através do usucapião em que não
tenha uma residência, alguma coisa construída.

O SR. CONSTITUINTELUÍSROBERTO PON
TE - Sr. Presidente, com a permissão de V.EJ&.
O art. 6°, exatamente, não exige que ele more
lá, tanto que o parágrafo único diz:

..Art6° .
Parágrafo único. Reputam-se presentes

os moradores do mesmo município e ausen
tes aos que habitam municípios diversos."

Posso usucapír - só que o prazo, ao invés
de 5 são 8 anos-morando em município diverso
o que afirma que não preciso morar.

O SR. RELATOR(José Ulysses de Oliveira) 
Nobre Constituinte se eu tenho um terreno, estou
aqui em Brasília, o Sr. entra no meu terreno e
no prazo de 5 anos eu não o arguo judicialmente,
depois de 5 ou 6 anos não posso mais. Agora,
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se eu moro em Goiânia e o Sr. entra no meu
terreno aqui, aí o prazo passa para 8 - para
você proprietário.

O SR. CONSTIfUlNIE LUís ROBERTOPON
1E - Vejaa redação do art, 6°vamos Iê-Ionova
mente.

"Art. 6°Adquireo domínio de terreno urba
no aquele que, não sendo proprietário de
imóvel rural ou urbano, o possui como seu
por 5 anos entre presentes ou 8 anos entre
ausentes, continuo incontestavelmente."

Agora,vem o esclarecimento do que é presente.
Presente é quando a pessoa mora no município
que ele quer usucapir e ausente quando ele mora
em município diferente. É o que está dando para
entender.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Não! Não é isto não.

O SR. CONSTIfUINTELUIS ROBERTOPON
1E - Se querendo entender, entendo assim, por
que não dar uma redação mais clara?

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Aqui estão todos os Códigos CMs do acidente
com esta mesma redação. Gostaria que V. Ex'
olhasse o art. 551, do nosso Código Civil de 1916,
e agora, na reforma, ficou na Câmara ou no Sena
do 20 anos com essa mesma redação, elaborada
pela Comissão de Constituição e Justiça, discu
tida aqui nas legislaturas anteriores se reportou
da mesma forma, com as mesmas palavras.

A SRA. CONSTIfUINTE MYRIAN PORTELLA
- Nobre relator, por que vamos nos utilizar das
mesmas palavras do Código Civil? Então, deixa
no Código Civil - s6 não vamos inovar.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Quero mostrar a V. Ex' nobre Constituinte Myrian
Portella, que esta matéria, em direito já é pouco
de aberração porque isso nunca foi,em nenhuma
época, em lugar nenhum do mundo, matéria
constitucional. Fui contra, sou contra, fiz para
atender a certos pedidos porque não concebo
dizer que matéria de Código Civil seja tratada em
Constituição. Acho que isso vai cair na Comissão
de Sistematização, não vai passar, porque não
é matéria constitucional.

A SRA. CONSTIfUINTE MYRIAN PORTELLA
- Não entendo porque dois artigos. Um, é m6vel
significando casa e, o outro, é im6vel,significando
só terreno?

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira) 
Não, aqui é só im6vel.

A SRA. CONSTIfUlNTE MYRIAN PORTELLA
-Considero uma casa im6vele um terreno como
imóvel.Acho que ele está deslocado porque trata
mos aqui - "toda moradia adquirida através do
usucapião" - então, falamos aqui em moradia
e depois tratamos de imóvel... Inclusivedeslocado,
esse do usucapião deveria estar em cima. Já a
conseqüência, deveria estar mais embaixo como,
também, o art. 1° - a questão urbana é restrita
à moradia. Aquestão urbana extrapola a moradia:
é saneamento, é lazer, é educação - como está
aqui:

"É garantido a todos o direito para fins
de moradia digna e adequada que lhes pre
serve a segurança e a intimidade familiar."

A questão urbana está restrita à moradia quan
do a questão urbana é muito mais: é transporte
coletivo, é lazer, é educação. Então, acho que
este artigo é pouco, pequeno...

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)...No
meu entendimento V. Ex' não feznenhuma suges
tão melhor do que essa.

A SRA. CONSTIfUlNTE MYRIAN PORTELLA
- Talvez não tenha feito mas acho que cabe
a nós, neste momento, analisar.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Terei o máximo prazer de ouvir.

A SRA. CONSTIfUINTE MYRIAN PORTELLA
-O Regimento nos dá o direitode analisar. Estou
usando um direito e não dizendo que apresentei
uma sugestão melhor do que esta. Não estou
dizendo isso. Iniciei dizendo que a conceituação
aqui sobre questão urbana está pequena, está
pouca. Em nenhum minuto formulei que teria
dado uma sugestão melhor do que esta. Recebe
mos da Universidade de Brasíliae do JAB, suges
tões melhores do que esta.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Que
ro fazer um pedido: que as colocações não sejam
feitas de modo pessoal, estamos num debate ...

A SRA. CONSTIfUlNTE MYRIAN PORTELLA
- Não estou levando para o lado pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) 
.....Todos nós temos que nos respeitar. Acho que
faria bem.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Gostaria de dizer,Sr. Presidente, que esta suges
tão foi feita nesse teor, baseado, em pelo menos
98% das sugestões encaminhadas a esta subco
missão. O Instituto dos Advogados do Brasil, que
esteve aqui na primeira audiência, formulou esta
conceituação. Está ipsis iitteris copiada da Afon
so Arinosque, por sua vez,copiou da Constituição
portuguesa. As sugestões foram abertas, a todos
os constituintes não s6 desta subcomissão, para
verificar que sugestões do PT, PDT, PTB e de
todos os Partidos com assento nesta Casa, foram
baseadas na Constituição portuguesa e que a Co
missão Afonso Arinos, se reportou, sem mudar
uma vírgula, que o Instituto dos Arquitetos do
Brasil também fez esta conceituação como aber
tura de sua proposta e eu, como relator, não con
segui, por mais que quisesse, por mais que estu
dasse, nenhuma conceituação que se aproximas
se desta. Então, simplesmente, copiei da Consti
tuição portuquesa, do AfonsoArinose do Instituto
dos Arquitetos do Brasil.

Agora, estarei disposto a modificar se encontrar
alguma conceituação melhor que esta.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Gos
taria de sugerir que os Constituintes tomassem
a palavra e fizessem uma análise.

O SR. CONSTIfUINTEMANOEL CASTRO 
Acho que seria interessante. Na realidade, o pri
meiro assunto que abordei, através de uma ques
tão de ordem, foio problema do usucapião, ques
tão de ordem esta que não foi nem um comen
tário quanto ao conteúdo do ponto de vista da
minha opinião pessoal mas, sim, para corrigir
uma informação que poderia nos causar dificul
dades. Era importante que tivéssemos a convíc-,

ção de se estava correto ou não o ponto de vista
dos dados legais porque tinha dúvida em que
o relator respondeu com segurança contestada.
Mas, dentro da sistemática da questão de ordem
e talvez, eu estava querendo e parece-me que

outros companheiros têm revelado em conversas,
a mesma inquietação era a sistemática. A maior
parte de nós e, no meu caso, com certeza e temos
outros companheiros somos parlamentares pela
primeira vez e não estamos bastante familiarizado
com a técnica parlamentar e com as normas inter
nas regimentais.

Gostaria de saber, quanto à forma de encami
nhamento, quais seriam os nossos procedimen
tos. Queria aproveitar para dizer ao Relator que
todos somos testemunhos do seu esforço, não
só de fazer o melhor trabalho possivel como de
incorporar as sugestões, dou testemunho porque
essa questão do usucapião e da enfiteuse foi um
assunto que manifestei inúmeras vezes em plená
rio e pessoalmente, S.Exa. fez um esforço, teve
a delicadeza de me procurar no fim de semana
em casa, em mais de uma oportunidade, para
trocarmos idéias, colocou-me à disposição uma
farta bibliografiasobre o assunto. Evidentemente,
nenhuma dúvida temos quanto a esse empenho
total de S. Exa., em relação a contemplar, no
bojo do seu relatório, as opiniões de todos nós.
O que não significa que alguns de nós, inclusive
eu próprio, que em algumas questões não tenham
ainda algumas dúvidas. Por exemplo, uma delas,
compreendo o sentido da companheira Myrian
Portella com relação ao artigo 19, estou inclusive
tentando encontrar uma forma para dar sugestão.
Não fiqueisatisfeito com o item relativoao proble
ma do transporte, porque mesmo estabelecendo
ser ele um serviço público, não aborda o ponto
de vista que debatemos aqui de ser um serviço
público essencial, e como tal o problema remune
ratório não estaria previsto no que estamos ten
tando discutir.

A questão de ordem que faria, era se vamos
ter, independente da colaboração que cada um
dê individualmente, na emenda de artigos, se es
ses artigos serão depois colocados em votação,
a proposta inicialdo relator mais a emenda formu
lada por cada um de nós, ou se, independen
temente das contribuições individuais, vamos de
bater entre nós, como estamos fazendo agora,
no caso usucapião, que vários companheiros se
manifestaram. Apenas por abordar o assunto, os
Constituintes Myrian Portella,Roberto Ponte e As
sis Canuto, interviramtambém na discussão, por
que o assunto tem envolvimento de todos nós.
Como serão tratados alguns temas polêmicos,
como o problema da desapropriação? Defendo
uma linha no mínimo igual à defendida pelo rela
tor, com relação a essa questão, no entanto sabe
mos, e me parece que há uma proposta em que
a desapropriação urbana seja paga em dinheiro,
não deduzida a valorizaçãodecorrente dos investi
mentos públicos. Em casos de conflitos, onde
uma mesma questão tem dois pontos de vista,
ela será aprovada a nível da subcomissão? Qual
será o procedimento?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - É
claro que gostariamos que as coisas pudessem
ser bastante flexíveis, mas a rigidez da aplicação
regimental poderá prejudicar um pouco essa flexi
bilidade. Em princípio, salvo menor juizo, quero
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que seja corrigido neste momento, acolheríamos
todas as emendas apresentadas nesses dias e
o relator faria uma proposta sobre essas emendas,
propostas e questões discutidas aqui. É claro, su
ponho, dentro da generalidade, que algumas pos
sam ser acolhidas e outras não. Na hora da vota
ção das emendas, poderá se utilizaralgum meca
nismo regimental, como o destaque, para tentar
viabilizarainda numa última instância, mas todas
elas serão votadas, isso é regimental, a não ser
que se encontre um mecanismo de votação e
isso é usado, às vezes, para desviar um pouco
uma certa linha do projeto, e que a aprovação
de uma parte elimine a outra por consequência.
Gostaríamos que isso não fosse usado aqui, que
ríamos que as coisas fossem discutidas em pro
fundidade.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANillO - Sr.
Presidente, na fase dos trabalhos constitucionais
que estamos, em que o Regimento é a nossa
bíblia, claro que nossas preocupações são proce
dentes. No entanto, essas 5 reuniões para discus
são do relatório, análise e oferta de destaques
estão realmente cumprindo seu papel. O que esta
mos fazendo aqui hoje é o ensaio do que vai
realmente ocorrer, porque eu poderia, como qual
quer Constituinte escudado pelo Regimento, fazer
uma análise crítica do relatório e durante o prazo
que tenho, que é constitucional, expôr minhas
idéias para que os demais Constituintes tomas
sem conhecimento delas e assim sucessivamen
te, até encontrarmos um ponto de entendimento
comum, se assim o relator entender. Mas na me
dida em que S.Exa. não aceita um destaque ofere
cido por qualquer constituinte, esse destaque tem
que ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - O
relatório vai ter um parecer favorável, ou ao con
trário.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO 
Exatamente, mas, na medida em que o Relator
oferece um parecer contrário a um destaque, este
tem que ser votado. Porque temos que separar
muito bem agora os destaques das propostas;
já encerramos o período de proposta, o que esta
mos fazendo agora são destaques específicos pa
ra artigos específicos.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORlELLA
- Vamos apresentar emendas.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - São
emendas, diferente de propostas. Estamos fazen
do emendas específicas para artigos específicos.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORlELLA
- Sr. Presidente, eu poderia continuar na análise
do artigo 50?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Su
gerimos que fosse feita uma apreciação dentro
de um tempo razoável, e no final, para não haver
um debate paralelo, o Relator pudesse fazer consi
derações pertinentes.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORlELLA
- Penso que seria salutar também, para que não
houvesse a indústria da invasão, que o possuidor,
aquele que tivesse usucapião só o fizesse uma
vez."O direito previsto neste artigo será conhecido
apenas uma vez ao mesmo possuidor." Acho que
isso é salutar, é uma medida que se impõe que

se faça, que só possa usucapir uma vez o possui
dor. Não sei se no Código Civil tem isso.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
O atual Código Civil não diz. Mas eu, conjunta
mente com o Relator da Subcomissão de Refor
ma Agrária, como as duas subcomissões vão se
fundir no dia 25, vamos trabalhar todos juntos
numa mesma comissão, já procuramos fazeruma
coisa uniforme, porque sendo um rural e outro
urbano, não teríamos divergência. S. Exacolocou
que aquele que adquirir uma propriedade rural,
através do usucapião, terá que permanecer nela
durante 20 anos, não poderá vender, alienar...

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORlELLA
-Isso é outra coisa.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Demos um prazo de 20 anos, se ele conseguir
registrar o imóvel urbano, só poderá alienar esse
imóvel após 20 anos.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELlA
- Não falei em 20 anos, Sr. Relator, falei que
o mesmo possuidor só poderia adquirir a proprie
dade através do instituto do usucapião uma vez.
Acho que com isso estaríamos saneando, preve
nindo para que não se estabelecesse a indústria
da invasão.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Entendi o sentido do que disse V. Exa, é muito
louvável e muito bom. Acontece que posso adqui
rir um imóvel no Rio Grande do Sul, através do
usucapião, permaneço lá, e depois vou para o
Rio Grande do Norte.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELlA
- V.Exa disse que aqui está implícito que é mora
dia. Eu não posso adquirir o usucapeão desse
imóvel, tendo construído uma moradia para mo
rar com minha família, e vá depois ser inclusive
um bem de família, se eu morar no Rio Grande
do Sul. Está tudo desarticulado, ou eu estou de
sarticulada e não estou entendendo mais nada.

O SR. RELATOR (José (Ilísses de Oliveira)
Gostaria de explicar a V.Ex". Um determinado ci
dadão mora durante 15 anos no Rio Grande do
Sul, obtém um imóvel através do usucapião, de
pois que registrou este imóvel ele tem mais que
comprovar que mora nele, pode alugar, então
ele muda para o Rio Grande do Norte. Se colocar
esse estudo que V.Ex" está prevendo, que é louvá
vel e bem intencionado, na prática não funciona.
Se ele muda para o Rio Grande do Norte e lá
permanece por mais 10 anos, como é que se
irá provar que ele já teve um imóvel por usucapião
no Rio Grande do Sul?

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Mas ai estaríamos aqui legislando para as exce
ções. Não acredito que vamos fazer uma Consti
tuição para as exceções.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Gostaria de sugerir a todos os membros da Co
missão, a todos os Srs. Constituintes que com
relação ao instituto do usucapião, há vasta litera
tura que doutrina sobre isto. Consultem alguns
amigos civilistas, alguns professores de Direito,
inclusive com relação à redação, ela é louvável,
feita pelo Sr. Clóvis Bevilacqua, que é o maior
civilistado Brasil e Mário da Cunha Silva Pereira,
um grande advogado, todos autores brasileiros

vivos,todas as escolas de Direitoadotam os livros
desses autores, e eles na sua doutrina, nas suas
explicações, nas suas análises acham correta. Às
vezes, prefiro adotar aquilo que está sedimentado
como bom, nada é melhor do que copiar, repetir
do que tentar inovar para uma coisa pior.

O SR. CONSTITUINTE Luís ROBERTO PON
TE - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - V.
Exatem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE Luís ROBERTO PON
TE - Essas reuniões que vamos ter até o dia
19, têm como finalidades as defesas de teses que
queremos ver colocado no relatório final e eviden
temente em contraposição a essas teses que são
levadas. Como vamos ter 5 reuniões, se tirarmos
sábado e domingo, teremos tempo suficiente, su
geriria que essa dúvida, que o RelatorJosé Ulisses
de Oliveirasugeriu para lermos no fim de semana,
o difícil é acharmos a bibliografia, talvez fosse
mais dificil do que vir um especialista, numa reu
nião em 15 minutos ele nos dá a explicação. O
problema de enfiteuse, de terrenos de Marinha,
o usucapião; termos uma explicação para poder
mos tomar uma deliberação à luz de um conheci
mento mais profundo, porque esses são os temas
mais polêmicos. Pedimos um especialista que nos
respondesse a todas as dúvidas.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Gostaria de dizer ao Constituinte Luís Roberto
Ponte, que tenho na Subcomissão uma vasta lite
ratura sobre enfiteuse e usucapião, na sala do
Presidente há uma bibliografiabem grande, vários
livros sobre enfiteuse e usucapião. Estão à dispo
sição de todos os Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE LUís ROBERTO PON
TE - Vou até utilizá-lostambém, mas acho que
não anula essa idéia de vir um técnico, porque
fica mais rápido e mais fácil.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Res
pondendo à indagação do Constituinte Luis Ro
berto Ponte, colocaria, pelo menos da parte da
Presidência, a boa vontade no sentido de convo
car pessoas neste sentido, para expor assuntos
que os Constituintes julgarem necessários. Pode
ríamos fazer de comum acordo e as exposições
que cada especialista fizervai ser tomada como
um conjunto de informações a mais para decisão,
tanto do Relator como dos Constituintes. De for
ma que ninguém venha colocar dogmas pragma
ticamente.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
Sr. Raul Ferraz.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, apenas para dizer que técnicos já ouvi
mos, o pessoal entendido em todas as áreas, estão
aqui os nomes de todas as pessoas especializadas
nas matérias que já ouvimos. Acho que agora
compete a cada um se preparar e expor o que
entendeu e manifestar seu ponto de vista. S6 a
redação final é que deve ser revista com uma
certa técnica, agora cada qual que vá se preparar
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em casa, ouvirquem quizer para fazerseu estudo
e apresentar. Acho que é a forma mais prática,
senão vamos delegar poderes a técnicos para
fazera Constituição para nós, enquanto foio povo
que nos delegou poderes para fazer uma Consti
tuição para ele.

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O
entendimento que tivenão é de nenhuma delega
ção, seria apenas trazer as informações de uma
forma mais fluida.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ZARZUR - Sr.
Presidente, em virtude de votações de vitalimpor
tãncia, como é o caso dos aposentados e a licença
do Presidente para viajar,peço a V. Ex"a possibi
lIdade da suspensão dos trabalhos. Inclusive as
sinetas já estão tocando, acho que se faz neces
sário a nossa presença em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Te
nho a impressão que o nosso assunto é pertinente
e que deviamos concluí-lo.

A SR' CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
Gostaria de manifestar quanto à vinda de técnicos
aqui. Acho que é importante para dirimirdúvidas
e não para ouvirmos mais exposições. Concordo
em parte com o Constituinte Luís Roberto Ponte.
É interessante termos aqui pessoas que possam,
no momento da discussão, trazer aqui alguma
luz,mas para a exposição não, somente para diri
mir dúvidas.

O SR. CONSTITUINTE LUÍS ROBERTOPON
TE - Sr. Presidente, quero esclarecer que não
estou pedindo ninguém para fazer exposições,
para assessorar, quero entender o que é usuca
pião, o que é enfiteuse, não entendo, sou igno
rante e quero me inteirar.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em
função das circunstâncias da sessão...

A SR' CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
Sr. Presidente, só para concluir. Como o entendi
mento do usucapião foi relativo a terreno, e aqui
no artigo 7° diz:

"O proprietário de terreno urbano adqui
rido através do instituto do usucapião, terá
seu título de domínio.."

Como não havia o entendimento da constru
ção, da edificação do terreno usado como local
para implantar sua moradia, seu teto de uma famí
lia. Analisando esse artigo 7°, acho que 20 anos
é muito. Gostaria que o Relator me explicasse
o porquê dos 20 anos, por que não 10? Qual
foi o entendimento? Porque aqui diz:

"O proprietário de terreno urbano adqui
rido através do instituto do usucapião, terá
seu título de domínio gravado..." - Acho
que é muito interessante isso - pelo prazo
de 20 anos, contados a partir da transcrição
em cartório do Registro de Imóveis, sendo
nulos documentos, de transferência e domí
nio antes deste prazo."

20 anos seriam demasiados, como também
os 12 anos, não seria um pouco de demagogia
nossa para atendermos todos esses reclamos de
linha progressista e colocarmos quase como se
fosse para...

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Gostaria de explicara V.Ex"que há uma diferença
muito grande. Moradiaadquirida através de fínan
ciamento do poder público, doação do poder pú
blico e através do usucapião, tomei-a bem famí
liar. O instituto antigo do Direito Civil usado em
todo mundo Ocidental, usado antigamente no
Oriente também, é facultativoa todo proprietário
usar, está no Código Civil, artigos 69, 70, eu o
tomei obrigatório. Já que o cidadão obteve um
favorecimento do poder público, o poder público
investiunele e ele venha depois a perder o imóvel.
Quando se trata de moradia adquirida através do
usucapião, ele não poderá vender nem alugar,
é perpétuo, só quando há morte dos cônjuges
ou quando seus filhos adquiram a maioridade.
Isso ficou para proteção da família, porque é do
conhecimento público que 80% das mulhres, ho
je, que têm filhos,vivemeconomicamente depen
dentes do marido. É uma preocupação de todos
os homens, mas muito mais acentuada no sexo
feminino, o problema da velhice, o temor da mu
lher com idade avançada de ficar na rua ou ir
para um asilo. Ela é apegada à sua casa para
morar, é do conhecimento público, é cotidiano
- e tivemos agora em todo o Brasil o problema
do Plano Cruzado - que pessoas, tenho diaria
mente esse problema comigo, falam assim: De
putado, oh! Zé, passei 15 anos para pagar aquela
casa trabalhando de noite, muitas vezes passei
fome e agora meu marido avalizouo irmão dele,
o rapaz não pagou e tiveque vender a casa, estou
na rua.

Outra também agora, só na cidade de Minas
Gerais, tive conhecimento que 50 pessoas que
compraram imóveisatravés do BNH,anteciparam
até o pagamento, como queriam montar indús
trias de confecção, roupa pronta, venderam o que
tinham e montaram a confecção. Mas eram pes
soas que não tinham experiência comercial, não
tinham talento comercial; e outros até começa
ram bem: venderam a propriedade e montaram
a confecção - um por falta de administração,
outro quando veio o Plano Cruzado 11, e estão
sem casa para morar e desempregados. E aquela
mulher, aquela família que passou necessidade
durante 12, 15, 20 anos, os filhos tiveram que
deixar de estudar porque não tinham condições
de pagar o BNHe manter a escola para os filhos,
estão hoje sem casa para morar. Foram 20 anos
de sacrifício. Então para proteger essa gente, o
Governo que canalizou recursos para essa família,
obter a casa própria, também perdeu a sua pri
meira finalidade que era de dar casa para esse
cidadão. O Governo perdeu a família também.
Agora a famíliaestá na rua, sem lugar para morar.

Como não quis limitaro direito de propriedade,
porque acho que toda pessoa que tiver o seu
dinheiro deve saber aplicá-lo. Então o que a pes
soa comprou com o seu dinheiro, o que ele her
dou ou trabalhou ele pode dispor para qualquer
coisa. Mas aquela propriedade adquirida por be
nefício da leiou por benefício do dinheiro público,
esta é para a segurança da sua família, para prote
ção dos seus filhos. Porque como é do conheci
mento de todos, muitas vezes os pais morrem,
os filhos ficam sob a tutela de alguém, e esse
alguém vende a propriedade dos filhos menores
e eles não têm condições de se educar. Por isso
coloquei: os filhos só poderão vender a proprie
dade depois que atingirem a maioridade. O usu-

capião resguarda a propriedade. Porém, quando
for lote vago, tem que ficar com o prazo de 20
anos, porque senão estimula. Em 10 anos ele
obtém um imóvel por usucapião, 5 anos depois
ele se acha no direito de invadir outro terreno
e vender aquele, e ainda mais, ele ficanum imóvel
e põem os filhosno outro. Quando eles chegarem
a adquirir o lote, no prazo de 5 anos, por exemplo;
vencido o prazo de 5 anos já pode vender, o filho
já adquiriu o direito de pegar outro imóvel 
virou indústria; não podemos evitar.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Por isso mesmo achando que não deve ser
indústria do usucapião é que sugiro que se limite:
que uma pessoa só possa se valer do instituto
do usucapião uma vez.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Acontece que não deixando que ele venda pren
de-se muito mais a pessoa no local.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Não acho que não deva existir o prazo, só
o acho excessivo. V. Ex"feza sua fundamentação
que estâ me levando a compreender.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Se ele está com um imóvel há 20 anos e não
construiu, primeiro não existe a menor possibi
lidade prática de uma pessoa ficarcom um imóvel
vago 20 anos, sem nele construir ou sem poder
vender. Se ele construiu e mora nele já passa
à condição de bem de família, e não pode mais
vender o imóvel.

O SR.CONSTITUINTE ASSISCANUTO-Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente. Realmen
te, o assunto é polêmico e palpitante. Mas existe
uma questão de ordem formulada pelo compa
nheiro Paulo Zarzur que já não se encontra aqui,
e gostaria que V. Ex" a submetesse à votação
do Plenário desta subcomissão, para decidirmos,
e de maneira alguma queremos limitar o direito
as prerrogativas da nobre companheira de deba
ter o assunto. Mas acredito que S. Ex"tem funda
mentadas razões, mas nesta discussão paralela
ou com a intervenção esporádica de um ou outro
companheiro, não vamos chegar a um denomi
nador comum. Acho que o objetivodesta subco
missão é formular textos constitucionais que,
após serem desdobrados em legislação ordinária
e complementar possam realmente deixarde sus
citar o menor número de dúvidas possível,porque
dúvidas sempre vão haver.

Gostaria que V. Ex"simplesmente submetesse
a questão de ordem do companheiro ausente >
votação, para chegarmos a um denominador cc
mum.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Aco
lho a questão de ordem e aproveitaria, antes de
submetê-Ia ao Plenário para também lembrar que
a linguagem eficaz para que seja registrado no
rol das sugestões é a emenda. De modo que
este diálogo não gera nenhuma conseqüência
prática a não ser uma motivação subjetiva do
Relator.

A SR' CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
Sei, Sr. Presidente, que não gera, que a emenda
é a formalização. Mas se o Regimento nos dá
o direito de debater, até mesmo para aclarar 
falei nos 10, o Relator falou nos 20 e expôs de
modo claro porque S. Ex" acha que devem ser
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os 20. Até quase me convenceu. Acho que este
debate é interessante para enriquecer e para que
assimilemos um pouco mais. Estamos cumprin
do o Regimento e não com discussão paralela.
Pedi a palavra e procurei analisar estes artigos
aqui.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Alguns colegas que pertencem à Comissão de
Sistematização já me avisaram que isso não vai
passar naquela Comissão pois nao é matéria
constitucional. Estamos debatendo muito mas
quanto à possibilidade de o usucapião vigorar
na Constituinte é muito pequeno. Quando chegar
à Comissão de Sistematizaçaõ ele vai ser derro
tado por não ser matéria Constitucional.

ASR' CONSmUINTE MYRIAN PORTELLA
Masvaia plenário,e quem sabe?ASistematização
é uma instância mas temos o Plenário que é ins
tância maior.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Que
ro submeter à consideração dos companheiros
a suspensão da reumão em função da sessão
da Câmara

Em votação a matéria. (Pausa.)
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo

queiram permanecer sentados.
Aprovada.
Nada mais havendo a tratar declaro encerrada

a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 32

minutos.)
18' Reunião

Às onze horas e três minutos do dia quatorze
de maio do ano de um mil novecentos e oitenta
e sete, em Sala do Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão da Questão Urbana e
Transporte, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Dirceu Carneiro, presentes os seguintes Se
nhores Constituintes: Paulo Zarazur, Dirceu Caro
neiro, Manoel Castro, Gerson Marcondes, Luiz
Marques, Myrian Portella, Expedito Júnior, Gidel
Dantas, Luiz Roberto Ponte, Sérgio Naya, Noel
de Carvalho, José Ulisses de Oliveira e Denisar
Ameiro. Havendo número regimental é dispen
sada a leitura da Atada Reunião anterior, o Senhor
Presidente procedeu à leitura do seguinte expe
diente: Oficio rr 87/87, do Senhor Primeiro-Vice
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
comunicando a exclusão do Constituinte Nyder
Barbosa da Subcomissão; telex do Presidente da
Confederação Nacional das Associações de Mora
dores - CONAN, agradecendo a oportunidade
de participar de audiência na Subcomissão; Texto
do Centro de Estudos de Políticas de População
de DesenvoMmento intitulado "O Segundo Bra
sil", Urbanização e Metropolização; da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, encaminhando su
gestões daquele Órgão. A seguir, o Senhor Presi
dente anuncia que continua em discussão o ante
projeto e das emendas. Usaram da palavra, para
discutir os seguintes Senhores Constitumtes: My
rian Portella,Manoel Castro, Luis Roberto Ponte,
Denisar Ameiro, Gidel Dantas, Expedido Júnior,
Gerson Marcondes. O Relator responde a todos.
O Constituinte José Ulisses de Oliveira transmite
ao Plenárioda Subcomissão um convite para par
ticiparem de um Simpósio sobre transportes, no
dia cinco de junho, em São Paulo e convida os
Senhores Constituintes para uma reunião com
o Ministroda Aeronáutica, hoje, às quinze horas

e trinta minutos, no Ministério. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião
às doze horas e trinta e três minutos, convocando
outra, a realizar-se hoje, às dezessete horas para
a continuação da discussão do anteprojeto e das
emendas. Para constar eu, MarildaBorges Camar
go, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. Sala de Reuniões da Subcomissão,
em quatorze de maio de um mil novecentos e
oitenta e sete.

Anexo,transcrição das notas taquigráficas
da reunão do dia 14 de maio de 1987, às
11:00 hs, da Subcomissão da Questão Urba
na e Transportes, na sala da Comissão de
Legislação Social, Ala Senador Alexandre
Costa, Anexo 11, Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da presente reunião da Subcomissão da
Questão Urbana de Transportes, que é a continua
ção dos debates do relatório apresentado pelo
nobre Relator,ConstituinteJosé Ulyssesde Olivei
ra.

Está em discussão o relatório.
Com palavra o Constitumte Manoel Castro.

O SR. CONSmUINTE MANOEL CASTRO 
Ontem, eu comecei a levantarquestões de ordem.
Mas, entrando no conteúdo do relatório, há três
pontos que eu gostaria de abordar com relação
ao mesmo.

O primeiro, começando de trás para frente.
O nosso ilustre relator considerou atendidas

as reivindicações na área de transportes, através
do art. 24. Entendo, e vou apresentar uma ernen
da, apenas estou tentando dar-lhe a forma ade
quada, que esse artigo não contempla satisfato
riamente a questão aqui tão debatida do trans
porte urbano como serviço público essencial e
nem o problema da remuneração. O fato de ser
do Governo, o poder público organizará e explo
rará, não significa necessariamente que o custeio
do transporte seja resdistnbuído para outros sego
mentos da sociedade que não exclusivamente os
usuários. Esse foi um ponto muito debatido aqui.

Um segundo aspecto também chamou-me a
atenção. A esse respeito, conversei com o nosso
ilustre relator, ele nos deu uma satisfação e expôs
mais detalhadamente o seu pensamento. Eu con
cordo com S. Ex"no geral. Embora concordando,
acho que, adicionalmente, nós temos que fazer
alguma coisa. O relatório, como está, enfatJza,
e concordo com as razões apresentadas pelo rela
tor, o problema da população de baixa renda nas
cidades de pequeno e médio portes. Evidente
mente que respeitando, inclusive porque a idéia
contida nesses dois artigos prevê uma política
das mais sérias que precisam ser feitas neste Pais,
no sentido de favorecer a cidade de pequeno e
médio portes. Sem ser explicitada é uma medida
poderosa em relação ao processo migratório in
terno. Ainda assim nós temos uma realidade so
cial inquestionável nas grandes cidades com rela
ção ao problema das populações de baixa renda.
E se nós não o contemplarmos de alguma forma,
isso poderá criar dificuldades. Represento uma
cidade de grande porte, mas não uma metrópole,
no sentido exato da palavra, como Rio e São Pau
lo. Eu estou providenciando uma emenda a esse
respeito. De qualquer jeito, achei que era válido

trazer para os demais companheiros ao debate,
ao lado da questão específica do transporte, esse
aspecto da população de baixa renda nas grandes
cidades.

O terceiro ponto com relação ao relatório é
que foi muito feliz, e foi dito inclusivepelo próprio
relator, a menção do fato de que no art. 1° do
parecer apresetado é garantido a todos o direito
para SI e para sua família de moradia digna e
adequada que lhe preserve a segurança e intimi
dade pessoal e familiar. Ela quase copia, textual
mente, no bom sentido, e o relator teve não só
a honestidade intelectual mas a coragem, tam
bém, de não se preocupar em dar-lhe uma forma
própria àquilo que foi aceito consensualmente e
incluído na Constituição portuguesa e no Projeto
Afonso Arinos. No Projeto Afonso Arinos,a ques
tão da moradia é desdobrada em outros pará
grafos que colocam aspectos também importan
tes quanto à realização. No relatório, ela está dis
persa em outros artigos. Os artigos que cuidam
da população de baixa renda são uma forma de
complementar. Mas,outro ponto que viem vários
documentos que nos foram encaminhados foi
a sugestão de uma forma de texto que inclui,
adicionalmente, essa redação apresentada, que
eu considero boa mas, que poderia ser redístri
buída em outros parágrafos, dando mais subs
tância à questão da moradia digna e adequada.
A propósito, volto a tratar da questão do trans
porte. Apresentamos uma emenda ao art. 1°que
eu gostaria de antecipar, porque, na realidade,
acho que, mesmo sendo um bom artigo, ele pre
cisa ser complementado em alguns aspectos.

Eram essas as três observações quanto à ques
tão de fundo e que coloco à apreciação dos nos
sos companheiros aqui presentes.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Com
a palavra o Sr. relator.

O SR. RELATOR (José Ulysses de Oliveira)
- Fico feliz pelas observações do nosso primeiro
Vice-Presidente.Alegra-me muito que S. Ex' tenha
tido tempo e trabalho de analisar bem meu relató
rio Receberei com o máximo prazer as ememdas.

Com relação ao art. 22, acho que, realmente,
é possível melhorar. Não tenho realmente uma
convicção firme, assim inalterável sobre esse arti
go. Foi a melhor forma que encontrei, mas acho
que ele pode ser mudado. É uma questão muito
polêmica no Brasil, hoje. É um problema social.
E nós poderemos estudar uma forma de atender
melhor a população.

Com relação ao direcionamento do capital da
habitação, o capital da indústria, da construção
civil, que trava a migração, traz uma conseqüên
cia, que é a de paralisar a migração para as gran
des cidades, essa é uma matéria da qual eu tenho
uma vivência bastante profunda e conheço bem,
pois.sou do ramo. No entanto, eu tiveuma grande
dificuldade ao colocar esse artigo. O homem pú
blico José Ulísses de Oliveira legislava contra o
cidadão José Ulisses de Oliveirapessoa privada.
Porque sou de uma grande cidade, da terceira
maior cidade do Brasil, na qual resido e tenho
propriedades imobiliárias. A partir do momento
em que essa lei for aprovada, as minhas proprie
dades irão desvalorizar-se50%, no mínimo. Auto
maticamente, eu tenho propriedades destinadas
à construção imobiliária. A partir do momento
em que se aprove essa lei,elas caem 50%. Logica-
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mente eu legislei contra mim, legislei contra os
meus colegas, contra os meus amigos, contra
os meus parentes. Um deles telefonou dizendo
"6 Zé, quem diria? Você? Logo você? Qualquer
um poderia fazer isso, menos você". Lógico, eu
já sabia disso. Mas acontece que eu, pensando
na minha função de legislador,nos Interesses des
ta Nação como um todo, eu tive uma preocu
pação maior. Essa preocupação é a seguinte: se
nós não dirigirmos o capital da indústria de cons
trução civil para as pequenas e médias empresas,
nós teremos, brevemente, em São Paulo, 30 mi
lhões de habitantes, uma população equivalente
à da Argentina,com conseqüências nefastas, por
que, desses 30 milhões, 10 milhões estarão mo
rando em São Paulo sem nenhuma especializa
ção profissional,porque a indústria de construção
civil é a maior empregadora de mão-de-obra não
especíahzada em toda a parte do mundo. Essa
mão-de-obra vem do interior, principalmente do
Nordeste, do interior brasileiro. Ela vai para São
Paulo. Vai um, depois ele leva o irmão. Mora na
periferia. E aí surgem os problemas de crímína
lidade, de transporte, de saúde, enfim tod~s esses
problemas. E cada vez desloca-se mais. E instin
tivo.Apartir do momento que se direciona o capi
tal, não só a população, o capital para a pequenas
e médias cidades, paralisa-se essa migração e
ainda traz-se 10% da população que trabalha na
construção civil das grandes cidades para as mé
dias e pequenas cidades, no mínimo 10%, entre
carpinteiros, pedreiros, eletricistas, bombeiros,
etc. Eles vêm, eles recebem casas, mas não são
incentivados porque quem leva a grande popu
lação não especializada para a grande cidade é
a indústria da construção civil. Por quê? O ho
mem, quando vem do Nordeste, trabalha quase
de graça, o custo dele é muito pequeno. A mão
de-obra de um operário especializado é mais cara.
Para baratear a construção, vai-se aproveitar o
homem que vem lá do Nordeste, do interior do
País,porque a mão-de-obra barata diminui o cus
to da construção. A nossa preocupação é possi
bilitaro crescimento dessas médias cidades, dar
lhes a mesma infra-estrutura de habitabilidade
que tem a grande CIdade, a metrópole, porém
no sentido de melhorar a qualidade de vida Ha
vendo dinheiro público podem-se planejar essas
médias cidades, fazer um planejamento urbanís
tico, com o que se conseguirmos colocar na
Constituição, as diretrizes básicas de ocupação
elas vão crescer vertiginosamente. Poder-se-á fa
zer, dentro da nova lei, um planejamento urba
nístico de forma a fazer loteamentos, através do
poder público, onde já se faz a área de lazer, o
parque, o meio ambiente, a escola, enfim, um
projeto prefixado;evitando o que ocorre nas gran
des cidades, nas periferias,com loteamentos clan
destinos, desordenados, com más condições de
vida, má qualidade de vida.

É este o sentido, desenvolvermos as pequenas
e médias cidades, dando capital; porque embora
o capital não seja o único fator de desenvolvi
mento, é o principal. No sistema capitalista, é o
capital a razão principal do crescimento de qual
quer empresa, de qualquer comunidade.

Com relação ao art. 10, é muito discutido, cada
um pensa de uma maneira. E muito subjetivo,
pessoal e não entro no mérito.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Agradeço, se me permite, Sr. Presidente, as obser
vações do nosso relator. As observações de S.
Ex' a respeito dos arts. 10e 24, são procedentes.
Gostei que declarasse publicamente que todos
pudessem perceber melhor a intenção dos arts.
10 e 11. Mas, na realidade, mesmo aceitando
como tese, acho que há uma certa radicalização.
Podemos priorizar, fixaraté, dentro de um deter
mmado prazo, porque em tese é muito interes
sante, muito bom, mas no curto prazo criamos
um impacto a nível das cidades existentes. Isso
é inquestionável. A Intenção é a melhor possível,
concordo. Faltou, para isso, uma deliberada polí
tica em termos de desconcentração populacional.
Acho, inclusive, e pretendo até discutir na linha
da Subcomissão de Princípios Gerais, que é den
tro da nossa Comissão da Ordem Econômica,
quando formos ao Plenárioda Comissão, debater,
porque é fundamental que a questão do emprego
esteja relacionada. Evidentemente que está claro
que a questão da habitação não se resolve, sim
plesmente, fazendo a casa, porque pouco tempo
depois isso vaiestar sendo saturado. O importante
é que, ao lado da habitação, se criem as condições
de emprego, e se não há emprego fora dos gran
des centros, ele passa a ser condição sine qua
non, em que pese, ainda, mesmo nos grandes
centros, ao problema de carência de emprego.
A população cresce mais rapidamente do que
a oferta de emprego, e isso aí, de qualquer jeito,
é um tema extremamente importante para que
outros colegas, inclusive,opinem sobre ele.

Na realidade, no caso especifico desses três
itens, declarei a minha intenção de fazera emenda
porque acho que, ainda que façamos a emenda
do ponto de vista pessoal e que ela contemple
algum aspecto importante, talvez na discussão
de idéias possa melhorar a minha própria emenda
ou a de outros companheiros sobre o mesmo
assunto, tomando-as consensuais em relação a
alguns pontos.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Com
a palavra a Constituinte Myrian Portella.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Sr. Presidente, faço minhas as ponderações
do Constituinte Mnaoel Castro. Não vejo como
excluirtambém as cidades de grande porte, mes
mo porque quando falamos aqui genericamente
em rnunícípíos, como é que o Municipiode Sjio
Paulo vai poder dispor, no seu orçamento anual
e plurianual, de dotações para compra e implan
tação de infra-estrutura de terrenos urbanos desti
nados à população de baixa renda, se ela é uma
cidade de grande porte? Como poderá ocorrer
isso em Belo Horizonte,em Curitiba? Então, isso
segue uma linha completa de incoerência.

Desejo também apresentar uma emenda a esse
art. 10.

Gostaria de saber, pois não consegui captar
bem o que significaimplantação de infra-estrutura
de terrenos urbanos. Qual é o sentido? Sei o que
é a estrutura de uma cidade: é tudo aquilo que
dá suporte. Mas a implantação de mfra-estrutura
de terreno urbano... Pareceu-me que era aquela
proposta minha no sentido de que devemos dotar
o rnunicípío, o Estado e a União de possibilidade
de implantação de uma politica de habitação po
pulacional, com a estocagem de terrenos, com
a reserva daqueles terrenos da área de expansão

urbana, mas implantação de infra-estrutura de ter
renos urbanos não consegui captar. Gostaria que
me explicassem.

O SR.PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esta
mos sugerindo que o Constituinte que tem a pala
vra fizesse a sua exposição completa, com todas
as indagações, e o Relator listaria as indagações
e depois responderia.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Essa minha indagação diz respeito ao art. 10,
e interligado ao art. lOtemos o art. 11, também.
Dizele:

"A União manterá o Sistema Financeiro
de Habitaçâo,destinado à aquisição de terre
no e à construção de moradia para a popu
lação de média e baixa renda exclusivamente
nas cidades brasileiras de pequeno e médio
porte."

Não podemos esquecer que a construção tem
que se referir ao contexto geral brasileiro.É bem
verdade que é salutar, que é importante essa preo
cupação.

Eu, que moro numa cidade de pequeno porte,
acho que é importante incentivarmos a política
habitacional nas pequenas cidades, mas não po
demos excluir as outras cidades brasileiras. Mes
mo porque, como os rnunícípíos, como São Pau
lo, vão poder atender as suas dotações, se são
munícípíos de grande porte? Esta a pergunta que
tenho a fazer ao Relator.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
(lnaudivel)
...já planejando, não só mantendo os terrenos,
ou adquirindo a preços acessíveis para formar
o chamado estoque urbano, como infra-estrutu
rando. Porque é muito mais interessante, por
exemplo, para a prefeitura, do ponto de vistapolíti
co, em determinado momento, fazer a pavimen
tação de uma rua que já existe, ou então entrar
num bem que seja supérfluo, E na medida que
você obriga o problema da infra-estrutura,a ques
tão fundamental, caso se dê o terreno, aplanado,
com acesso, com rede de esgoto, com acesso
de água, com energia elétrica, tudo isso atrai a
população que já pode chegar lá e ocupar. São
os chamados lotes urbanizados. A população de
baixa renda tem, digamos assim, um custo so
mente com a casa. Se ela já invade o terreno
e contrói de qualquer jeito, ela construiria com
muito mais prazer e mais cuidado numa área
que já tivesse esse acesso, que já tivesse garantido
o ponto de água, o ponto de luz,a rede de esgoto,
e assim sucessivamente.

Essa politica, que é uma política intermediária
- ao invés de dar a casa pronta, que tem um
custo muito maior e que às vezes não se adequa
à realidade da familía, etc., é de que houvesse
um investimento mais a nível da infra-estrutura
de terrenos urbanos. Podemos discordar, ou até
acrescentar algo.Agora, do ponto de vista técnico,
a redação do artigo me parece correta. Solidari
zo-me com a nobre Constituinte. Apenas com
relação ao que tinha falado antes, recebi o apoio
da ilustre colega, a Constituinte Myrian Portella,
isto é, a questão de restringir-se a cidades de
pequeno e médio porte é que, na realidade, eu
pessoalmente buscarei uma alternativa que dê
prioridade a essas cidades mas que não exclua
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as grandes cidades, por um atendimento à reali
dade.

A SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELLA
- Só queria aduzir que o BNHjá teve esse progra
ma de lotes urbanizados, que era o PROFlLURB
e em cidades de pequeno porte, ele não funciona.
Na minha cidade não funcionou. Porque era aque
le lote já com ponto de água, ponto de luz, mas
não funcionou porque as pessoas não tinham
a mínma condição de construir a casa.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
o máximo prazer.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Responderia à Constituinte MyrianPortella, dizen
do o seguinte:

O artigo 10 foi assentado e estudado, inclusive,
baseado numa sugestão da Constituinte Myrian
Portella. Não repeti a palavra, o mesmo texto: mas
o núcleo do artigo, quer dizer,o coração do artigo
está assentado numa sugestão da Constituinte
feita para que o poder público tivesse estoques
de terrenos.

O que diz o art. 10 é que o Poder Público,
federal, estadual ou municipal pode comprar uma
fazenda de 10, 20 ou 40 alqueires de terras e
urbanízá-las, com opção de colocar luz, água e
esgoto, ou apenas luz, ou só transporte, isto vai
variar de cidade para cidade, de poder público
para poder público. Mas, abre-se um leque de
opções: o poder público pode doar esse terreno,
pode fazer sistema de mutirão com o terreno 
entra com o terreno e a comunidade faz o mutirão
- pode fazer o sistema de cooperativas -perso
naliza dando um pedaço para cada um e entrega
para a COHABfazer, quer dizer, pelo BNH; entra
com o terreno e toda a infra-estrutura e a COHAB
construiria. Uma outra opção para o poder público
seria entrar com o material de construção e a
comunidade' entrar com a mão-de-obra, o que
é usual. Quer dizer, o poder público dá o lote,
individualiza-oe personaliza-o. dando o nome de
cada um, e dá o material de construção, enquanto
que a comunidade entra com a mão-de-obra.

Estas são as várias opções. Uma delas é que
o poder público, tendo o dinheiro, compra a terra
nua, a fazenda, o sítio, e faz a infra-estrutura, de
acordo com a necessidade daquela comunidade,
dependendo da cidade. Assim, abre-se o leque
de opções, Pode fazer o seguinte: em várias cida
des, Estado ou União, doa uma praça de esportes.
Então, a prefeitura entra com o terreno, onmde
pode ser feito um núcleo habitacional, uma praça
de esportes - ginásio desportivo -, um jardim,
uma Secretaria de Educação, o Estado dá a Se
cretaria e as professoras e ele, o terreno.

Normalmente, o que ocorre em quase todo
o Brasil é isto: a Federação entra com uma parte,
o Estado com outra, e vem a União com outra,
até montar um novo bairro, uma nova comuni
dade; a comunidade vem e faz as casas. Quer
dizer, há uma cooperação de todos os três pode
res, mas o principal é ter o terreno urbanizado,
e aí o poder público faz.

Acontece que nesta redação que está aqui dá
margem para o poder público fazer várias opções
de urbanização dentro da comunidade. E ele fica
com estoque de terreno. Porque se a comunidade,

naquele dado momento, precisa construir 300
casas - uma cidade média - e ele consegue
comprar mil terrenos, ficando com estoque, para
atender à demanda e ao crescimento da cidade,
de 700 lotes, está formado o estoque. Ele com
prou, está formado o estoque.

Agora, eu gostaria de responder à indagação
sobre o art 11. Agora há pouco eu estive com
o ex-Secretário de Planejamento da Prefeitura de
São Paulo, que me ratificou, que o custo do ho
mem para o Estado, em São Paulo, de acordo
com a Escola de Arquitetura de São Paulo 
ele é catedrático da Escola de Arquitetura e Plane
jamento - é de dez mil dólares, dez mil, em
São Paulo. Este é o custo que o poder público
gasta para manter o homem na capital de São
Paulo; quando nós temos outros estudos dizendo
que o homem, cidade brasileira, custa quinhentos
dólares na média, pois na pequena custa de 100
a 200 dólares. Então, vê-se como é alto o custo
do homem na grande cidade, quanto é o investi
mento. Para um país pobre, em desenvolvimento,
como o nosso, que precisa de capital para se
desenvolver, ele gastar essa fortuna no homem,
se ele tem condições de dar melhores condições
de vida gastando muito menos.

Esta é a realidade em que nós estamos. Acon
tece que o dinheiro que nós temos do poder públi
co para investir na habitação é pequeno. Não
adianta forçar que todo mundo vai dar o dinheiro
para fazer a casa própria, pois o poder público
não tem o capital.

Este ano, a Caixa Econômica Federal, que está
gerindo todo o dinheiro público para Investimento
na habitação, tem, atualmente, em 1987, tnnta
e cinco bilhões de cruzados. Estes trinta e cinco
bilhões não dão para São Paulo e Rio de Janeiro;
é consumido todo em São Paulo e no Rio de
Janeiro. São Paulo já está com 16 milhões de
habitantes, vai chegar aos 30; o Rio de Janeiro
está com 10 ou 12, vai chegar aos 15; e o resto
fica aí a população toda tem que ir para trabalhar,
porque tem casa. E o capital é pouco. Se o poder
público tivesse capital para atender a toda -a po
pulação, tudo bem. Mas acontece que não tem.
Acontece que vem aqui o prefeito de São Paulo,
o Governador de São Paulo, o Governador de
Minas Gerais e canalizam isso. Ou seja, como
têm o poder político grande, os grande estados,
as grandes cidades, todos os recursos vão para
os mesmos, em detrimento das regiões e estados
com mais necessidades. É o problema de Rondô
nia: é o Estado brasileiro hoje que mais precisa
de recursos para habitação. Não é São Paulo,
não é Rio de Janeiro, é o Estado de Rondônia.
É o que mais cresce em percentual, é o que mais
dá rendimento à resposta econômica.

E eu pergunto a V.Ex", meus Colegas: Rondô
nia tem peso político para vir aqui e levar o dinhei
ro para Rondônia? Caso venha aqui o prefeito
de Porto Velho ou o Governador de Rondônia
ou o prefeito e o governador de São Paulo ou
de MinasGerais ou do Riode Janeiro, logicamente
não preciso dizer,sabemos para onde vai o dinhei
ro. Então, cabe a nós levar o dinheiro para onde
ele é necessário.

A SR' CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
(Fora do microfone) - Concordo quando se trata
do artigo 11: a União destina às cidades pequenas
e de médio porte, dentro de uma política habita
cional, o que é destinado às pequenas cidades

que nao tenham suportes financeiros. Mas eu não
concordo quando cita municípios, porque o Muni
cípio de São Paulo (inaudível)... para construir,
para fazer infra-estrutura de um terreno urbano
na cidade dele. Ele não vai ter essa benevolência
nem nós vamos esperar que ele dote a cidade
de pequeno porte.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Olíveira)
Não, aí eu concordo com V. Ex" Precisa haver
uma modificação na redação. Eu concordo com
a SI"' Até gostaria que V. Ex"me fizesse uma genti
leza de fazer uma subemenda E procedente a
argúição de V.Ex'

Gostaria apenas de responder a V. Ex" e ao
Constituinte Manoel Castro, que hoje, São Paulo,
Belo Horizonte e Salvador não têm mais espaço
físico para construção nem para terreno.

A SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELlA
- Dizem que São Paulo tem 40% de seus terre
nos desocupados.

O SR. RELATOR (José Ulysses de Oliveira)
- Se tem terrenos desocupados, são terrenos
urbanos centrais, onde não se vai construir para
baixa renda, vão-se construir prédios e salas.

Estão fazendo na periferia. E é a periferia das
grandes cidades que foi atendida. Foi o que eu
falei aqui, nas grandes cidades. Porque se eu falo
em região, e eu pensei nisto, em colocar região
metropolitana, que era o meu objetivo principal.
Eu estive, mentalmente, com duas redações: ou
colocar grandes cidades ou Região Metropolitana.
E para atenuar, já sabendo disto, que é procedente
tanto de Constituintes quanto de outros habitan
tes, de moradores das cidades grandes. É proce
dente, concordo. São polêmicas e procedentes
todas as argúições. Mas eu dividi. Fui, politica
mente, infeliz, porque deveria ter colocado aqui
cidades, Região Metropolitana e Grande Metró
pole, pois, assim, poderia ceder na Região Metro
politana. Haveria uma emenda retirando Região
Metropolitana e ficaria grande cidade.

Hoje, em Recife, Salvador, Fortaleza, nas gran
des cidades já não se constróem casas populares.
Constróem-se nas cidades periféricas. E as cida
des periféricas as regiões metropolitanas estão
atendidas. Eu falo na grande cidade. A grande
cidade exclui, normalmente, as capitais, com ex
ceção de Nova Iguaçu - acho que é a única
grande cidade do interior brasileiro que entra nes
te sistema ou alguma outra - mas São Paulo
mesmo, a Capital, fica de fora. Mas Diadema e
Itapecerica da Serra entram. Eu só coloquei a
grande cidade. Apenas uma distinção para dar
idéia política, porque na prática mesmo as popula
ções de Salvador, de Belo Horizonte, do Rio, São
Paulo e Curitiba vão ser atendidas, porque não
têm mais o que fazer em Belo Horizonte, São
Paulo e Riopara urbanizar, na zona urbana, subur
bana, no município.

E, normalmente, essas construções de BNH
- chamo BNH, popularmente - já são feitas
nas cidades periféricas, integrantes da grande ca
pitaLEntão, essas cidades são contempladas, por
que podem construir. Só não pode construir na
capital. Mas, na grande Salvador, todas as cidades
vizinhas podem construir, como Mascarenhas,
Candeia, todas estão contempladas aqui, que
atendem o pessoal que dorme lá e trabalha na
capital, e vice-versa.
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o SR. CONSTITUINTE Luís ROBERTOPON
TE - Sr. Presidente, eu me permitiria,sobre este
tema que está sendo discutido, lembrar ao Consti
tuinte José Ulísses o seguinte: primeiro, se não
há terreno a urbanizar, não há por que ter receio
de deixar a possibilidade. Se não há o terreno,
o recurso não vai. Então, ele irá para aquelas
cidades quepodem construir.

Agora, um outro ponto de vista importante, é
que a realidade não é essa. E justamente em
São Paulo, capital, e em todas as capitais brasi
leiras, que reside a maior deficiência em termos
de habitação social. Nós não estamos querendo
mudar o enfoque de contemplar as cidades do
interior para tentar distribuir melhor a ocupação
urbana, a rede de cidades brasileiras, levando a
uma desconcentração.

Agora, se for vedado o acesso a financiamento
habitacional nas cidades brasileiras de porte
maior, V. Ex' estará fazendo exatamente o oposto
de solução do grande problema da favela brasi
leira. As favelas brasileiras situam-se, hoje, subs
tantivamente, nas grandes CIdades. Porto Alegre
tem terreno para urbanizar, São Paulo tem, o Rio
tem, todas as cidades grandes têm, Salvador tem,
não tem cidade que não tenha terreno que se
possa ampliar à margem urbana.

De forma que eu acho que a intenção do relator
é a melhor possível. Acho que a Idéia básica de
contemplar a cidade do interiortem que ser posta
de alguma forma, agora, jamais vedar a cidade
grande. Até porque o sistema financeiro que se
pretende colocar aqui são as cademetas de pou
pança. Vai-setirar o acesso ao financiamento das
pessoas que poupam substantivamente nas CIda
des grandes? Não pode deixar - já disse - é
impossível um dispositivo desse genêro. Posso
dizer que estou só debatendo, porque vou apre
sentar uma emenda, obviamente. A finalidade
aqui é trazerao esclarecimento que seria verdadei
ramente impensável nós proibirmos uma solução
habitacional de tinanciamento a longo prazo nas
cidades grandes brasileiras.Vedarnunca; priorizar
o interior, tudo bem.

E a força política, nós temos que dizer que
nós vamos elaborar uma Constituição; que vai
haver participação; é um processo decisório; não
vai ser um processo decisório de c1ientelismo.
E nesse processo decisório que o Congresso Na
cional vai ter uma voz ativa, vamos fazer com
que uma parte dos recursos vão para os muni
cípios do interior. Mas não dizer que a única ma
neira de fazer isso é proibir que vá recurso para
a cidade capital.

Vou apresentar também uma emenda e, certa
mente, outros mais apresentarão. Eu só queria
é que se alguém tivesse dúvidas sobre esse aspec
to, que não permanecesse, porque é nessas cida
des que reside o grande padrão de habitação do
Brasil hoje Nessas e em cidades do interior, ou
tras que estão com um índice de crescimento
enorme, que é uma nova fronteira agrícola que
se está criando e que tem pólo de desenvolvi
mente a ser contemplado.

E mais ainda, veja bem, se se diz que os muni
cípios podem crízr,vai ser estabelecida uma par
cela dos seus orçamentos - os orçamentos
anuais e plurianuais - como é que o município
da capital vai fazer uma parcela de orçamento
para atender essas populações e, ao mesmo tem-

po, ser proibido de construir habitação? É impos
sívelvedar isso. Constituinte José Ulysses.

O SR. RELATOR (José Ulysses de Oliveira)
Eu gostaria de responder ao nobre colega, dupla
mente. O que acontece na indústria de construção
civil é que ela tem, correspondente à medicina,
hipoglicemia, o que, segundo o presidente aqui,
é a falta de açúcar no organismo, é deficiência.
E só se combate deficiência de açúcar não co
mendo açúcar - faltando açúcar deveria se co
mer açúcar, mas é o contrário, é preciso parar
de comer açúcar.

Aconstrução civil é a maior geradora de favelas
do Brasil. É ela que leva a corrente migratória
para as grandes cidades. É ela que busca - não
são as grandes fábricas - é a indústria da cons
trução cMI que absorve e busca a mão-de-obra
não especralízada,

Então, quanto mais casas se constroem mais
gente leva-se para lá, mais favelas vai haver, por
que quanto mais se constrói mais se precisa de
mão-de-obra gerando maior número de favelas,
mais pessoas urbanas, tomando maior a cidade.
Por isso ela é a hipoglicemia da indústria de cons
trução civil, porque se se parar a indústria de cons
trução civil para-se, corta-se, estagna-se a migra
ção e levam-se milhões de brasileiros para os
pequenos e grandes centros.

Se se fizer uma pesquisa nas grandes cidades
brasileiras, 80% da mão-de-obra não especiali
zada veio do Nordeste e do interior brasileiropara
trabalhar na indústria de construção civil. Então
ela é a causadora; não resolve mas cria o proble
ma. E quanto mais se constrói, mais gente bus
ca-se do interior.

E, volto a insistir,...basta irna CaixaEconômica
Federal, para ver que o planejamento financeiro
de todos os recursos habitacionais somados à
cademeta de Poupança e FGTS, para 1987, trinta
e cinco bilhões de cruzados. Esse é todo o dinhei
ro. Fazendo uma projeção da Cademeta de Pou
pança, agora no altíssimo limiteem que está, trinta
e cinco bilhões. Não dá para São Paulo, não dá
para o Rio de Janeiro.

Agora, vão ser aplicados vinte bilhões em imó
veis de baixa renda e quinze bilhões no plano
empresário. Plano empresário é aquele que em
presta para o construtor construir e revender; é
um dinheiro que tem um retomo breve, ou seja,
em 24 meses ele retoma - 18 para construir
e 6 para vender, normalmente em 24, 30 meses
ele retoma. Então, os quinze bilhões que a Caixa
vai aplicar deverão retomar, com juros e correção
monetária, daqui a 24 meses. E: este o plano.
A aplicação em baixa renda - vinte bilhões 
é feita, normalmente, em 20, 25 anos.

Gostaria que algum Constituinte aqui fosse à
Caixa Econômica e olhasse o planejamento e os
pedidos existentes dos 35 bilhões de cruzados.
Não há um bilhão destinado às pequenas cidades,
todos são para as capitais Há de pedido mais
de cem bilhões de cruzados. Os pedidos estão
lá prontos, esperando. São mais de cem bilhões
de cruzados. Como a Caixasó tem trinta e cinco
bilhões, ela diz que tem quinze bilhões para o
plano empresário e vintebilhões para baixa renda.
Acontece que todo ele é para a grande cidade.
Não adianta, o empresário está na capital, ou na
grande cidade porque é lá que está o lucro. Acon
tece que o dinheiro da Caderneta de Poupança
não é o dinheiro do Poder Público; o Fundo de

Garantia não é dinheiro do Poder Público.O Poder
Público é apenas o agente que repassa, que admi
nistra este capital. O capital do Fundo de Garantia
é o capital do trabalhador brasileiro; a poupança
é dos poupadores brasileiros, da pessoa que de
posita e retira o dinheiro. Numa época de crise,
a pessoa decide retiraro dinheiro e o Poder Públi
co tem que ter dinheiro para devolver na hora,
pois é só o gerente, o administrador desse capital.
E esse dinheirotem que render, ele não é herdado,
tem que render para os poupadores e para os
trabalhadores no Fundo de Garantia.

Então logicamente, tem que se ter uma garantia
real para esse capital. Não se pode aplicá-lo para
perder, tem-se que dar uma garantia de retomo
desse dinheiro. Quando se constrói um imóvel
financiado pela CaixaEconômica - antigamente
o BNH - numa cidade de 10 mil habitantes,
a garantia de que esse dinheiro vai retornar é
uma, quando se constrói na grande cidade, é ou
tra, porque é público, é notório - mas eu vou
repetir - que se consegue dobrar ou triplicar
o valor dependendo da época, na capital, na gran
de cidade. Mas a pequena cidade está estagnada
economicamente, a população não cresce muito,
é pequena, o aluguel baixíssimo e, por qualquer
motivo, o mutuário abandona a casa ao relento
e vai embora. Se se compra um imóvel que vale
200 mil cruzeiros, é possível que, daqui a um
ano, ele esteja valendo cento e cinquenta, duzen
tos, dependendo da cidade. Então, não há garan
tia real do dinheiro aplicado pelo Poder Público
que não é dele, ele tem que voltar. Porque se
hoje o Governo aplicar todo o dinheiro do FGTS
e da Cademeta de Poupança numa determinada
região e retirar em outra, depois, como é que
ele vai pagar os juros e correção ao FGTS? É
por esse motivo, então, que a Caixa Econômica
aplica o dinheiro nas grandes cidades por uma
questão até de garantia.

Então cabe à Constituinte aplicar, direcionar.

O SR. CONSTITUINTE Luís ROBERTOPON
TE - Constituinte José Ulisses, com todo o res
peito, em primeiro lugar, não é verdade que as
construtoras estejam nas capitais. V. Ex'está equi
vocado, pois estão distribuídas em toda a região.
A maioria das construções habitacionais, através
do Sistema Financeiro no Rio Grande do Sul,
concentra-se exatamente no interior,nas cidades
do interior. Em segundo lugar, cada cidade tem
a sua poupança, tanto aqueles que poupam no
Fundo de Garantia, quanto na Caderneta de Pou
pança. O que se pode cogitar é que o dinheiro
que é captado na cidade não vá para os grandes
centros. Aísim, será outra coisa. Nas cidades do
interior, tem que ser aplicada, no mínimo, aquela
importância que é captada na cidade. Agora, que
rer impedir as grandes cidades de continuarem
resolvendo seus problemas habitacionais, mesmo
que seja eventualmente, crescendo um pouco,
proibindo que se façam construções de habita
ções, através do rompimento do sistema .finan
ceiro, é impensável, nobre Constituinte. E algo
que não é cogitável. É a primeira proposta que
vejo nesta linha. Isso é impossível. Nós não pode
mos chegar e dizer que, em Fortaleza, ninguém
mais vai ter um sistema de financiamento para
comprar a casa. Nem em Fortaleza, nem em Bra
sília, nem em Salvador, nem em Florianópolis
e nem em nenhuma grande cidade brasileira.Isso
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é impossível, pois é lá que eles poupam e têm
direito. O dinheiro é deles, eles têm que ter acesso
a esses recursos para comprar a sua casa. É um
sistema de financiamento a longo prazo, este
sistema financeiro é o antigo SFH. É financia
mento para a classe média que poupa na cader
neta de poupança e quer comprar a sua casa,
quer melhorar, quer mudar de posição e adquire
uma unidade maior.

Acho que a sua preocupação é a mesma da
nossa, de não deixar desprotegidas as cidades
do interior. E isso é perfeitamente possível ser
feito com instrumentos, no mínimo, que aloquem
uma porcentagem dos recursos captados para
as cidades do interior. No mínimo naquela impor
tância que é captada em cada cidade do interior.

Agora, não venham dizer que as cidades se
tomam populosas em virtude da construção. Não
é verdade! Quem nasceu primeiro, o ovo ou a
galinha? O construtor está onde tiver obra. Até
pelo contrário, grande parcela das obras estão
sendo feitas no interior. A habitacional nem tanto,
porque a vocação das pessoas é de ir para as
grandes cidades. Esse aspecto foi amplamente
debatido aqui. Todos nós sabemos que a urbani
zação é um fator inexorável. Se vai ser nas capitais,
nas cidades médias ou nas pequenas, nós gosta
riamos que fosse bem distribuídas. Que as cida
des pequenas e de médio portes tenham desen
volvimento maior, até porque é mais barato man
ter um homem numa cidade pequena e de médio
porte, mas, não é através de proibir que se faça
qualquer instrumento de financiamento para a
classe média, pequena e enfim para todas as clas
ses nas grandes cidades, que nós vamos viabilizar
a solução do problema urbano, da questão urbana
no Brasil. Com todo respeito.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -Ape
nas gostaria de fazer referência, parece-me que
há um documento produzido por um órgão do
IPEA, Centro de Estudo de Política de População
e Desenvolvimento, distribui uma cópia onde
consta o processo de urbanização este só das
regiões metropolitanas e que também é um docu
mento interessante para análise no decorrer dos
debates.

Concedo a palavra ao Constituinte Denisar Ar
neiro.

O SR. CONSTITUINTEDENI8ARARNEIRO
Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, nós
também vamos apresentar uma emenda no art
23, onde o nobre Relator diz:

"Os serviços de transportes terrestres de
pessoas e bens e cargas aéreas, dentro do
território nacional, somente serão explorados
pelo poder público, por brasileiros ou por
empresas em que o capital com direito a
voto seja majoritariamente nacional segundo
dispositivo de lei."

No conteúdo, nós estamos de acordo com o
artigo. Mas, quando nós apresentamos a nossa
sugestão, nós a apresentamos com a seguinte
redação:

Os serviços de transportes de pessoas e
bens, em rodos os seis modais...

E o engraçado é que consegui aqui mesmo
essa xerox, e está riscado: "em todos os seus
modais." Digo porque nós colocamos em todos

os modaís, porque hoje nós temos esse tipo de
transporte, mas não sei se daqui a 50 anos nós
vamos ter transporte dirigível, não fala em trans
porte maritimo e não fala em outros tipos de trans
portes. Então, no momento em que nós coloca
mos numa Constituição:"em todos os modais",
acho que nós somos abrangentes e a lei ordinária
que vem logo em seguida, essa é que vai regular
o percentual de capital, se vai ser todo nacional,
ou se vai ser de apenas 20%. Hoje, por exemplo
no transporte rodoviário e maritimo de longo cur
so, esse percentual e de 20% do capital estran
geiro e 80% de capital nacional, não pode ultra
passar esse limite. O de cabotagem é de 100%
de capital nacional. Então, a lei ordinária diria:
49% de capital estrangeiro e 51 % de capital nacio
nal. Nós não somos contra o capital estrangeiro.
Agora, nós somos contra o domínio do capital
estrangeiro naquilo que é considerado já por todo
o povo brasileiro, pelo Govemo e até na própria
filosofia da Escola Superior de Guerra, como já
disse aqui, Segurança Nacional.

Então, Sr. Presidente, nós vamos apresentar
uma pequena emenda. E nós dizemos aqui na
nossa emenda: "ínclusive em atividade de agen
ciamentos e afins". O agenciamento está crescen
do muito no mundo e o Brasil ainda está pouco
afeito a isso. Vejo o caso de container, porque
o futuro do transporte intemacional, transporte
marítimo intemacional e até o transporte interno,
será transporte de container, e no momento em
que não se inclua o agenciamento, vai acontecer
o que está ocorrendo hoje. Nós temos empresas
estatais da Alemanha, da Austrália, do Japão, que
estão burlando as nossas leis maritimas e rodoviá
rias por intermédio dos seus agentes. Eles insta
lam um agente, que é um simples intermediário,
e com essa intermediação conseguem fazer com
que os brasileiros trabalhem e eles ganhem o
dinheiro. Por que instalam um escritório de agen
ciamento e começam a agenciar. Nós citamos
o caso da Tchenko que já falamos anteriormente.
Pois a Tchenko é uma firma estatal alemã. Então
a Hoechst, Bayer, Volkswagen, todas essas fir
mas alemãs dão preferência absoluta para a
Tchenko. Então, é essa firma que agencia tudo
aqui, contratando transportadores e carreteiros
para fazer o serviço aqui. Então, eles ficam com
a parte do leão e deixam os brasileiros somente
- como diz o outro - como trabalhador braçal.

Então, acho que se nós conseguissemos que
o nosso Relator, depois desta explicação e mais
alguma que S. Ex"quiser, porque estamos dispos
tos a apresentar, aceitar, porque nós podemos
até modificar nossa apresentação aqui do nosso
trabalho, da nossa sugestão, mas que ampliasse
mais esse artigo, pois viria de encontro, tenho
certeza, ao interesse nacional, com relação ao
art. 23, todas as modalidades de transporte, de
pessoas, bens e cargas aéreas.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
O que é que está faltando aqui?

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Maritimo, hoje. Amanhã poderá ter transporte por
dirigível.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Não, já há 3 artigos delineados sobre marítimo.
Existem vários artigos que falam sobre o marí
timo.

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Dizaqui: navegação por cabotagem, interior, pes
queiro. Agora, por que aqui nós estamos especifi
cando os tipos de transporte? Amanhã, nós pode
remos ter transporte de dirigível.Dentro dos próxi
mos 30 a 40 anos vai ser o sistema de transporte.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Existe um item aqui: compete a União legislar
sobre transporte aeroespacial, aeroportuário, é
privativo da União. Está aqui, no art. 20: aeroes
pacial e aeroportuário, sobre a Infraero e tudo
mais.

Então no art. 20, item N, b: a navegação aeroes
pacial e a utilização de infra-estrutura aeropor
tuária.

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Perfeito, então essa está explicada. Agora, no pro
blema de agenciamento?

N, nobre Relator, um caso é legislar, outro é
prestar serviço.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Não, mas a lei complementar legisla, e pode-se
prever isso aí. Faz-se a lei complementar prevendo
que não pode. Não se pode fazer nenhuma legisla
ção brasileira sem ser pela União. Compete a ela,
exclusivamente, do jeito que está aí. Só ela pode
legislar sobre aeroportuário. Só ela, a União.

O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIRO
Outra coisa que me preocupa também mas mes
mo assim vou depois submeter à apreciação dos
companheiros uma emenda - o problema, que
eu disse aqui, do art. 23, incluindo o agencia
mento e afins.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Agora, esse artigo aqui, o número 23, fiz só para
atender a sua sugestão. Apenas tem uma redação
diferente da que V.Ex"colocou, em todos os seus
modais. E "em seus modais" não pude atender
porque senão a Varig não pode ir para Nova Ior
que, assim como a Panam não pode entrar aqui,
a Lan Chile, a TAP. Então, não haveria transporte
aéreo nenhum.

O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIRO
Mas desde que na Constituição se tenha a recipro
cidade. Se formos ler aqui ...

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Mas nos tratados internacionais já existe. Isso eu
não posso pôr. Isso é tratado ínternacíonal, bilate
ral. Por exemplo, a Transbrasil está pegando uma
linha agora para o Canadá, que foi feita de Gover
no para Govemo. Isso aí é um contrato feito pre
viamente entre embaixadas, entre Govemos. Não
é feito entre linhas comerciais. É em nível de Go
vemo. Inclusive, quando se faz um tratado Interna
cional, o Congresso Nacional ratifica esse tratado,
ou então não concorda. Faz o tratado de Govemo
para Governo e o Congresso Nacional ratifica,
legisla sobre o tratado intemacional.

Quando faz uma linha aérea de Govemo para
Governo, tem. Então, quando a Lan Chile vem
até aqui ou a Varigvai a Santiago do Chile, houve
um tratado bilateral, de Govemo para Govemo,
aprovado pelo Congresso Nacional. Então, não
precisa, não tem como incluir na legislação.

O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIRO
Mas isso ai é permitido. Isso é lógico. Eu digo
o seguinte: a empresa que opere aqui dentro,
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se instalar aqui dentro do Brasil. É certo, a Lan
chile e lá no Chile.

Num trato bilateral ela vai operar aqui. Uma
outra que vier, está compreendendo, desde que
tenha reciprocidade...Como é que vamos enfren
tar um Japão, vamos enfrentar um Estados Uni
dos instalando empresas nossas lá? Não temos
condição, então temos que preservar, ainda, os
nossos. Agora, no momento 'em que tivermos
essa condição... A VARIG, por que que ela opera
lá? Porque a Pan American opera aqui. Então,
nesse momento não tem problema. Aíé bilateral.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Se não me engano, a única matéria que não foi
incluída nesse artigo que V. Ex" deseja incluir é
o problema de agenciamento. Porque não cons
tava também da sua sugestão, não. Ele não faz
parte integrante da sua sugestão.

O SR. CONSmUINTE DENISAR ARNEIRO
Não faz?

O SR. RELATOR(José Ulísses de Oliveira)
Não, agente, não É só o dos seus modais.

O SR. CONSTITUINTEDENISAR ARNEIRO
Então está aqui. Foi essa a sugestão apresentada.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Então não veio no caput.

O SR. CONSmUINTE DENISAR ARNEIRO
Eu poderia depois apresentar...

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Está bom

O SR. CONSTITUINTEDENISAR ARNEIRO
Eram essas, Sr. Presidente, as sugestões que tinha
a apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
a palavra a Constituinte Myriam Portella.

A SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELLA
- (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Se não houver lei específica em que os recursos
são separados já. Ele chega e separa, por anteci
pação. Na ação política do cotidiano, é impossível.
Por quê? Porque todo governo tem os seus pro
blemas políticos. É o Presidente do órgão, o Presi
dente da República, são Governadores. E vivemos
em um regime capitalista, em que o peso econô
mico de uma cidade grande, do governo de uma
cidade grande prevalece em detrimento do pe
queno Município, do pequeno Estado. Não há
como. Por quê? Porque não vai deixar de atender
São Paulo, com 16 milhões de habitantes, para
atender a uma cidade de 10 mil habitantes.

O Prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes
não consegue chegar ao cume do poder, à pirâ
mide do poder. Não chega. Pode-se dizer que
deve ser assim, teoricamente é, mas na prática,
é aqui, nos Estados Unidos, é na Europa, na União
Soviética, é assim.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
- Fundo de Participação.

O SR. RELATOR(José Ulísses de Oliveira)
Fundo de participação. Se não se alocar como
o Fundo de Participação, que já vem pelo compu
tador do Ministério, na prática não funciona. Por
que as necessidades das grandes cidades são
muito maiores do que as da pequena; o peso

político,o-peso eleitoral.Enquanto uma entra com
8 milhões de eleitores, a outra entra com 10 mil
eleitores, 20 mil eleitores, então, logicamente, vai
haver muito mais deputados, senadores, verea
dores. Os empresários, banqueiros canalizam pa
ra lá.

Estou falando isso mas sou de uma cidade
~rande, sou da terceira maior cidade do Brasil.
E lá que sou eleito, tenho a minha vida toda lá.
Quer dizer, não estou fazendo isso em beneficio
próprio, nem econômica nem eleitoralmente, por
que sou um homem urbano, da grande cidade.

Estou falando porque conheço, o problema das
pequenas cidades. Não adianta O Prefeito não
consegue falar com o Governador. Ele vai lá e
é enrolado: "tem 10 mil votos, um tiquinho de
votos só".

A SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELLA
- E até parece incoerente eu, que sou de uma
pequena cidade, estar esmiuçando o art. 10, mas
é que aqui nós temos que legislar para o todo.
Uma cidade de pequeno porte não tem peso polí
tico e acho que a a sua preocupação é muito
válida, mas o que não podemos é deixar uma
incoerência dentro de um texto constitucional.
Não é que eu não me preocupe com as cidades
de pequeno porte, porque eu venho de um Estado
pobre, venho de uma cidade de médio porte e
acho que sua preocupação é inteiramente salutar,
é importante. Mas acho que não podemos, tendo
em vista essa preocupação, introduzirmos no tex
to constitucional uma incoerência. É só isso.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
a palavra o Constituinte Gidel Dantas.

O SR. CONSTITUINTEGIDELDANTAS- Sr.
Presidente,Sr. Relator, pretendo apresentar uma
emenda fundamentada em um projeto que apre
sentei com relação à concessão de linhas do
transporte público. O art. 21, que o Relator apre
senta no inciso 11:

"Compete ao Congresso Nacional dar pré
via autorização para:

11 - Concessão de linhas comerciais de
transporte aéreo, marítimo, fluvial e de trans
porte interestadual de passageiros em rodo
vias federais."

O nosso projeto incluí também as ferrovias,
porque somente se permite ao Governo conceder
a concessão para o transporte rodoviário e não
permite para o ferroviário.

O que nós estamos sentindo, hoje, principal
mente no meu Estado, é que a RFFSA está desati
vando todas as linhas. Dizque é porque está dan
do prejuízo. Então, vamos ceder, vamos conceder
para o particular explorar, a fim de prestar melhor
serviço à população.

A nossa emenda será para que seja extensiva
também às linhas ferroviárias a concessão. Não
seja restrita somente às rodoviárias.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
a palavra o Constituinte Expedito Júnior.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOJÚNIOR
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Cons
tituinte José Ulysses, porque até mesmo quando
ele está exemplificando com algum Estado, pelo
menos aqui na Subcomissão, Rondônia está sen
do lembrada. Então, eu gostaria de agradecer ao
Relator e dizer também da questão do art. 11.

Eu também que estou sendo privilegiado, pOIS
venho de um Estado de pequeno porte. O Estado
de Rondônia.

O Relator disse da dificuldade de se alocarem
as verbas. Se não for já especificado dentro da
lei, acredito, também, que na prática não funciona.

Veja bem, eu estava dizendo aqui para o meu
amigo de Porto Alegre que o Estado dele é privile
giado. Estado do Rio Grande do Sul parece que
tem 243 municípios. Foram assinados 244 convê
nios para lá e agora - não é que eu esteja defen
dendo Minas Gerais, nobre Relator, que tanto de
fende Rondônia - Minas Gerais parece que tem
722 e no EBTU tinha 120 convênios assinados.
Não estou dizendo que Minas Gerais não tenha
poder de articulação. Agora, veja bem, Rondônia,
um Estado pequeno, que peso político nós temos
para, junto à esfera federal, conseguirmos alocar
os grandes recursos como esses e como outros?

Agora, também eu não sei como Constituinte
José Ulisses. Principalmente, Rondôma vive em
tomo da Capital. Não podemos oferecer nada pa
ra o interior; nós não temos energia elétrica para
levarmos a indústria. Na capital oferecemos algu
ma coisa. Quer dizer, nós temos que levar a casa
própria para onde temos condições de assegurar,
que o homem tenha alguma coisa em troca da
quilo. Só com a casa, nós não vamos conseguir
segura-lo no município, nós não vamos conseguir
segurá-lo no mterior, na capital nós oferecemos
alguma coisa, falo especificamente de Rondônia.

Agora, acredito, também, que nos outros Esta
dos ocorra a mesma coisa.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Eu gostaria de responder que, no meu entendi
mento, a casa e o emprego, ao lado da educação
e saúde são os fatores que prendem a pessoa
no interior. Primeiro é o emprego e o segundo
é a casa, depois que vem a Educação. Esse trinô
mio prende o homem no seu habitat. A Educa
ção porque é preciso dar estudo para os filhos,
para que eles progridam. O problema da casa,
da moradia, sendo o emprego em primeiro lugar,
e a educação para os filhos esses três fatores
fazem o homem se deslocar ou permanecer.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) 
Constituinte Max Rosenmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, Sr. Relator, José Ulísses, e compa
nheiros Constituintes: Lendo atentamente o rela
tório observamos no que diz respeito à usucapião,
com respeito à titularidade de um imóvel. E temos
uma alerta a fazer aqui no que diz respeito à prote
ção que estamos dando. Nós observamos, por
exemplo, que o sujeito que invade um terreno
onde o proprietário não mantém uma vigilância,
ele adquire o domínio dessa terra, nós entende
mos que o proprietário deve se manter vigilante
ao seu imóvel para que as coisas ocorram de
forma correta.

Entretanto, nós não podemos deixar de foram
aquele pequeno adquirente do seu lote, aquele
pequeno adquirente do seu terreno. Nós sabemos
que São Paulo foi constituído principalmente na
sua penferia em loteamentos, ou parcelamento
de solos considerados irregulares ou clandesti
nos.

Ocorre, entretanto, que esses adquirentes eles
pagaram o seu terreno, eles levaram a efeito até
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o último centavo aquela proposta pactuada num
contrato de compra e venda. Mais de uma vez
nós, na condição de Secretário de Planejamento,
lemos sentenças judiciais onde o interessado atra
vés do instituto, do instrumento de usucapião pro
curava o domínio do seu terreno e lá a Prefeitura
era acionada, através do órgão competente, e di
zia,pedia para que se não fosse expedido a usuca
pião em função de ter sido oriundo esse terrenos
de um loteamento clandestino ou irregular e que
o então proprietário, ou o empreeendedor crimi
noso deixando de fazer essa regularização impe
dia do adquirente ter o seu título de domínio.

Nós entendemos que temos que privilegiar o
pequeno adquirente, o adquirente do lote popular,
esse aspecto será objeto de uma emenda nossa,
mas peço um carinho especial, porque nós sabe
mos que 90% da periferia são loteamentos clan
destinos ou irregulares e nós precisamos separar
a figura do vendedor do criminoso da figura do
comprador de boa fé. Nós não podemos impedir
do sujeito ter acesso ao domínio, quando existe
a pendência de quem lhe vendeu, muito embora
quem lhe vendeu tenha sido o dono, tenha o
título legalmente registrado. Com pendências em
determinadas esferas de competência o prejuízo
não pode ser repassado ao adquirente. Essa
emenda que entendemos deva ser colocada, sob
pena de nessa questão urbana nós não atingirmos
as grandes massas dos grandes centros porque
é lá que está a problemática do homem que ad
quire o seu lote e não tem acesso ao domínio
sob uma pendência que não lhe cabe, pendência
do empreendedor, ou do mau loteador ou do
mau empresário.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Eu gostaria de responder. Achei procedende a
argüição. Porém já foicomtemplada, porque 98%
dos compradores em todo o Brasil de lotes em
loteamentos não registrados, não legalizados atra
vés das suas respectivas prefeituras, possuem
mais de 5 anos. E eles têm as condições que
eu coloquei, eles têm o justo título porque eles
compraram de proprietários da terra, da gleba,
não honestos, mas eles compraram. Eles recebe
ram um documento, um recibo, e pagaram as
prestações, que normalmente são divididas em
prestações de 20 ou 30 meses, eles têm um título.
O título bastam 4 pagamentos; uma entrada, um
sinal, um recibo de que ele comprou aquele lote,
então ele possui o título. Foi de boa fé, tanto
é que ele comprou e pagou, fez um contrato ele
tem uma conta, um recibo, ele pagou a conta
de luz, então ele está de boa fé e título.

Quase todos, ou cerca de 98% têm mais de
5 anos, e aqui com a usucapião dos 5 anos ele
adquire automaticamente; basta ele ir ao Cartório
de Registro, é automático. A prefeitura não tem
poder legal de impedir a usucapião em terras
de particulares, quando se está querendo adquirir,
por meio de usucapião, a propriedade da terra
particular.

E, como me parece nobre Constituinte, ele mo
ra em São Paulo, mora em Guarulhos, segundo
fui informado, o Zarzur vai conversar com o civi
lista Professor Washington de Barros Monteiro,
que é professor e uma das maiores autoridades
nesta matéria, se não me engano, em usucapião,
e também sobre loteamento de invasão. A con
sulta poderia ser estendida e eu tenho certeza
de que não há nada melhor para dirimir, para

sanar esses problemas de todos os loteamentos
do que a usucapião dos 5 anos. Porque tem todas
as qualidades, todas as condições, tem boa fé
e usa o título,5 anos. E não precisa-se nem gastar
advogado, é só requerer, através da Defensoria
Pública, e o Juiz concede, automaticamente. O
sujeito comprou o lote há 6 anos, é só morar,
residir, continua a usar, colocou menino na esco
la, bastam esses fatores, boa fé e usa o título
por mais de 5 anos. Nesse caso, a Defensoria
Pública faz para ele sem gastar nem um tostão,
é automaticamente.

Serão resolvidos esses 98% de todos os proble
mas de loteamentos clandestinos no Brasil. Indo
a São Paulo nesse fim de semana, V. Ex' pode
conversar com o Professor, o Constituinte Paulo
já combinou com ele se encontrarem no fim de
semana e ele vai te dar um parecer nesse sentido,
tenho absoluta certeza porque é um homem com
um conhecimento profundo, é um dos novos au
tores mais usados, lidos e doutrinadores no Brasil
nessa matéria. Provavelmente essa emenda não
será nem necessária, porque estará tudo resol
vido, mas terei o máximo prazer em examiná-Ia.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Con
tinua em debate.

O SR. CONSmUINTE Lufs ROBERTO PON
TE - Acho realmente que essa é uma solução
muito felizporque é uma das coisas que nos preo
cupa muito nas cidades brasileiras é o mundo
de loteamentos irregulares que não podem ser
averbados na Prefeitura por ínconclusões, inclu
sive, acho que esse caminho que o Constituinte
José Ulísses indica aí parece-me que talvez re
solva.

Só tenho uma pequena dúvida, talvez na área
da análise que possa ser feita, porque para ter
usucapião não pode ter contestação da posse,
não sei se o dono do loteamento pode contestar,
acho que não, porque tem a compra. Talvezfosse
o caso de analisar isso. Mas me parece que real
mente resolve a questão.

Depois eu tinha uma outra questão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON MARCON
DES - Temos observado as sentenças judiciais,
onde nós todos sabemos que existe usucapião
na forma que estabelece a legislação vigente e
nós temos observado nas sentenças e, antes das
sentenças, nas consultas ao Poder Público. Por
isso o meu alerta para que nós façamos esse
artigo de uma forma muito clara, que preencha
todas as questões ou seus eventuais desdobra
mentos, porque o Juiz consulta a Prefeitura e nor
malmente existe contestação do empreendedor
ou do antigo proprietário e também do Poder
Público, então a coisa fica enrolando, enrolando
e, na verdade, nós não chegamos a uma conclu
são e à decisão final.

Então para que façamos tudo de forma clara,
aplicável e que na prática resulte numa agilidade
maior nós precisamos - eu acredito que aí 
da nossa consulta na forma colocada pelo Relator,
e também o nosso entendimento para que exami
nemos com muito cuidado.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira) 
Vou explicar mais uma vez, porque expliquei aqui
ontem, que não sendo o instituto da usucapião
matéria inconstitucional em parte alguma do
mundo, nós estamos colocando aqui de maneira

até forçada e eu que faço parte da Comissão
de Sistematização irei lutar por ele, e a não ser
que haja esforço muito grande de todos que têm
interesse, a possibilidade de chegar a ser incluído
na redação final da Constituição é pequena. Vou
lutar, mas a possibilidade é muito pequena, por
que é eminentemente matéria de Direito Civil. A
partir do momento em que entrar a usucapião,
virá ou virão outros aspectos, como a parte refe
rente ao trabalho para, estabelecer piso salarial,
tudo sobre trabalhismo, o Código de Trabalho,
a Legislação CLT. Então, fica difícil.

Então, vamos fazer uma seleção, já conversei
previamente aquilo que não é matéria constitu
cional, só se for de alta relevância nacional como
a pena de morte. Então a possibilidade é muito
pequena nesse campo de ser incluído a usuca
pião.

Eu coloquei esse tema para debate, para dis
cussão, e vou lutar para entrar, mas a possibi
lidade de entrar na redação final da Constituição
é muito pequena.

O SR. CONSmUlNTE Lufs ROBERTO PON
TE - Sr. Presidente, queria fazer uma ponde
ração sobre as propostas que nós apresentamos
no último dia 6 e acho que nem foram redistri
buídas para o Relator. Tem uma que, sem um
conhecimento profundo, pode ser polêmica e po
de ser mal-entendida e que eu reputo de grande
importância - vou tentar depois explicar a cada
um dos meu companheiros aqui de Comissão,
porque seria longo nós tentarmos explicar só no
monólogo - mas eu gostaria de, preliminarmen
te, dizer do que se trata.

Nós sabemos que o Sistema Financeiro de Ha
bitação passou por tumultos muito grandes a par
tir do ano de 1983 quando as prestações habita
cionais, como regra, começaram a crescer, por
que cresciam igual à inflação e os salários cres
ciam menos que a inflação, então houve um des
cornpaço entre o aumento da prestação que deve
ria ser cumprida pelos mutuários e o aumento
dos salários reais.

Aconseqüência disso foi uma série de medidas
que o Governo veio tomando por causa de uma
contestação nacional que foi resultante em de
créscimo de prestações que pegou a todo mundo,
inclusive aos mutuários que não tinham nenhuma
necessidade, mutuários que compraram casas
nas praias no Guarujá, nas praias do litoral e que
já tinham tido benefícios enormes quando da pré
fixação da correção monetária nos anos de 79
e 80.

O resultado disso tudo é um rombo no sistema
e o Banco Central está fazendo essa conta para
nós, que não deve ser inferior a 200 bilhões de
cruzados. E o Governo central vai ter que, de
alguma forma, cumprir ao longo de um prazo
de 18 a 20 anos que são os prazos do contrato,
porque esse rombo só se dá na medida em que
os contratos vão vencendo já que a prestação
não sendo suficiente para pagar o saldo devedor,
quando termina o prazo do contrato, peja própria
estipulação do sistema, automaticamente fica qui
tado o saldo devedor e o Governo tem que alocar
aquele recurso para a Caixa Econômica, seja Já
o agente que for.

Essa importância daria para se construir, para
se resolver o problema de 2 milhões de famílias
faveladas. Agora uma parte disso foi devido, acho
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que é de pessoas que não têm condição de pagar
e, portanto, é justo até socialmente aceitável que
tenha sido dado esse subsídio adicional.Mas,uma
parte enorme de pessoas receberam, e há teste
munhos das mais variadas categorias, receberam
subsídio absolutamente na contramão, tirou-se
de pobre para dar para rico, inviabilizando o siste
ma.

Hoje uma série de imobiliárias privadas não
estão financiando porque o Governo ainda não
disse como vai cobrir o fundo e eles se recusam,
portanto, a continuar o financiamento, estão pre
tendendo aumentar os juros para o futuro mutuá
rio para cobrir esse rombo, o que é uma loucura,
é uma insensatez, o futuro mutuário da classe
média, da classe pobre, da classe média baixa,
não tem nada que estar pagando acréscimo na
sua prestação para cobrir um subsídio que foi
dado a gente rica que precisava disso, ou a gente
remediada. Eu sou um dos casos, certamente
aqui na Comissão talvez tenha outros, que pago,
eu não gosto de citar a pessoa, mas é importante
para que haja um entedimento, eu pago Cz$
1.300,00 por uma prestação de um apartamento
cuja primeira prestação era 13 salários mínimos!
Está reduzida hoje a Cz$ 1.300,00.

Então, fizemos um estudo muito aprofundado,
analisandojunto com o Banco Central,analisando
com uma série de mutuários, inclusive com pes
soas que são beneficiadas e que concordam com
isso, pessoas de sensibilidade social, pessoas
comprometidas com a justiça e que têm trânsito
de passar uma medida nessa linha e a solução
seria retirar uma parte somente dos subsídios que
foram dadas a quem ganha acima de um certo
valor. O assunto está analisado com algum crité
rio, eu suponho que possa ser melhorado, mas
está pensado Umnúmero lá que nós pudéssemos
avançar, limitado esse valor de acréscimo nas
prestações futuras, fosse só o suficiente para pa
gar o saldo devedor. Quer dizer, aquilo que ele
se comprometeu a fazer quando ele comprou
a casa própria. Quando o mutuário comprou a
casa própria ele tinha o compromisso de pagar
o seu saldo devedor e limitado também a que
a prestação nova nunca venha a comprometer
a sua possibilidade de pagar, isto é, restrita, por
exemplo, a 2/3 do que representava a primeira
prestação em termos de salário mínimo. Essa
análise representa uma série de estudos técnicos
que parece até não ser pertinência para uma
Constituição, mas que nas disposições transitó
rias certamente o é, e que vem cumprir 3 finalida
des básicas: primeiro, resolve o problema do siste
ma atual, evita que se tente cobrar do futuro mu
tuário, pobre, necessitado, que está inviabilizado,
de ele ter que pagar subsídio para quem não
precisava e que recebeu no passado; segundo,
faz com que os agentes privados voltem a finan
ciar; terceiro - e aí que está, eu acho, a parte
mais importante - na medida em que o Govemo
fica liberado de alocar esses recursos para cobrir
o FGTS ele fica, ao mesmo tempo, obrigado a
anualmente, nesta importância que resultar de
acréscimo, destinar obrigatoriamente aos Esta
dos os recursos para erradicação de subhabita
ção. Nós vamos ter uma linha de financiamento,
mais do que financiamento, uma linha de recur
sos efetiva para aplicação pelos Estados, pelos
municípios preferencialmente para aportar no
sentido de erradicar a subhabitação brasileira.

Acho que isso tem um teor social da maior
importância e acho que nas disposições transi
tórias caberia.

Vou me permitir distribuir a proposta a cada
companheiro e depois tentar tirar a dúvida um
por um porque eu tenho absoluta convicção de
que vamos, na verdade, marchar para um instru
mento potentíssimo de erradicação da subhabi
tação no Brasil.

MuitoObrigado.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Eu gostaria de sugerir ao Constituinte Ponte que
apresentasse uma emenda ao art.l1 dizendo o
seguinte:

uÉprivativoa esse Sistema Financeiro especí
fico, que será criado pela União, do qual fazem
parte as cademetas de poupança e o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, que fosse exclu
sivo dos Bancos Oficiais."

Porque esse levantamento eu argüi junto à Cai
xa, levantei esse fundo de compensação, esse
fundo que teria que pagar aos mutuários que os
bancos particulares estão alegando que vai ter
um rombo de 200 milhões e com medo de não
receber isso do Govemo eles estão pegando a
capitação e depositando no Banco Central e ga
nhando o spredde 2%. Eles pagam a 6 e aquela
letra do Banco Central paga 8, então eles pegam,
sem risco nenhum, sem problema administrativo
nenhum, o que eles estão fazendo? Mas a finali
dade da caderneta de poupança foi para aplicar,
para fazer habitação.

Então, todo o dinheiro arrecadado atualmente
no Brasil pelos bancos particulares privados está
sendo depositado no Banco Central, e eles ga
nham Spread de 10%. Por quê? O risco é grande,
a economia instável,já caminhando para a reces
são eles não querem tirar o dinheiro e aplicar
a 15 ou 20 anos sem ter um retorno garantido.
E tem custo operacional caro, como aumento
de despesas com funcionários e aplicação. Então,
eles preferem ganhar um spread de apenas 2%
e recebem do poupador, a poupança e aplicam
no Banco Central. Mas essa não foi a finalidade
da criação da poupança. Então, como é possível
que a Caixa Econômica esteja aplicando, os ban
cos oficiais e os particulares não porque o banco
oficial tem função social; e o banco particular
visa apenas o lucro, que é o seu objetivo imediato,
que é até muito honesto, mas visa o lucro, não
tem compromissos sociais; sendo que os bancos
oficiais muitas vezes têm a função social. Então,
para resolver esses problemas eu aceitaria com
o máximo prazer e analisaria a emenda que fosse
privativa. O Banco do Brasil está hoje com 20
bilhões de cruzados em apenas três meses, com
a Caderneta Verde pudesse até ampliar a sua rede
e aplicasse, nas cadernetas de poupanças para
habitação, e com a CaixaEconômica e os Bancos
oficiais e estaduais viesse a ter esses recursos
aí sim, com pressão pela necessidade e com a
finalidade social, teria um recurso muito maior
para aplicar em habitação.

O SR. CONSTITUINTE LUIS ROBERTO PON
TE - Realmente ocorre o que V. EX' está meneio
nando. Agora, acho que se entrar nesse detalhe
em termos constitucionais parece-me que não
é pertinente. O Banco Central, está cogitando,
de só remunerar 6% para o setor privado, para
aquilo que ele não atingir nas obrigações míni-

mas. Isto não tem nada a ver com a minha pro
posta, a rnmha proposta dizo seguinte: Por causa
desse problema do rombo da Caixa Econômica
Federal, por exemplo, cada mutuário novo paga
3% da sua prestação diretamente, em cada pres
tação, para cobrir o rombo do subsídio antigo.
Segundo, os juros do sistema que eram 10% má
ximo e iam declinando até 2%, hoje foi autorizado
12% para todas as camadas para com esse dife
renciai, dar lucro para cobrir o rombo passado.
Terceiro, cada construtor que vende sua habita
ção, paga 2%, também para cobrir esse subsídio
antigo que não é o construtor que paga, ele incor
pora no preço e cobra:do mutuário no final, obvia
mente. Então, tem uma série de deformações
advindas do passado, que nós podemos agora,
que uma Constituição pode, numa disposição
transitória, resolver.

Quanto a esse problema de não haver aplica
ção, eu não me incorporo numa tese de estatiza
ção, acho que realmente a Caixa Econômica Fe
deral, é um grande instrumento, há outros instru
mentos como: os bancos estaduais, que também
têm como financiar, mas essas entidades também
estão com este problema. Esse rombo é de todos
aqueles que emprestaram no sistema, porque foi
imposto um subsídio, no ano que a inflação foi
246% o Governo determinou que só se pagasse
112% no aumento da prestação. Então, vai-se
terminar os contratos e não se vai quitar. Hoje,
o valor de grande parte das prestações das cama
das mais ricas não chega a pagar os juros anuais
do saldo devedor, o que significa que, no flrn
do ano, o saldo devedor em OTN aumenta, em
vez de diminuir, porque não chega a pagar 10%,
que é o juro anual máximo do valor do saldo
devedor. Essa importância, inclusive,tende a cres
cer, e nós podemos resolver sem nenhum trauma,
sem dificultar a vida de ninguém, só são as pes
soas que podem e que receberam um subsídio
indevido de uma sociedade pobre, que não tem
por que, não resolver o probelma da favela, para
resolver o problema de quem não precisa desse
subsídio. E só isso que nós estamos querendo
colocar aqui. Tenho a absoluta convicção de que
se for entendido com clareza tem uma aceitação.
Já falei com diversos mutuários que terão que
pagar um pouquinho a mais e que concordaram
com isto, porque têm uma visão social de justiça.
É este aspecto, Constituinte José Ulísses que eu
gostaria que fosse analisado com cuidado. Foi
um assunto muito maturado, muito pensado, te
nho absoluta certeza que conduz à justiça social.
O que não elide de nós marcharmos para evitar
que o setor privado não financie. Mas esse é um
problema que o Banco Central pode fazer, um
instrumento direto reduzindo de 8 a 6%, que, aliás,
uma das próximas resoluções do Banco vai ser
nesta linha. Sabe o que o Banco fez mais, dos
100% captados em caderneta de poupança hoje,
os agentes podem aplicar, inclusive a Caixa,20%
a juros livrespara também ajudar a pagar o subsí
dio para trás. Vejam que a caderneta é tabelada,
é o único segmento financeiro que, felizmente,
tem um tabelamento na captação de 6% e na
aplicação que deu um spread compatível. Para
ajudar neste rombo, os agentes têm 20% para
aplicar livremente, tem mais 10% para aplicar em
habitação, a juro livree não a juro tabelado, como
sempre foi, e só sobra a 50%, porque os outros
20% é para depositar no Banco Central, e só
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sobra 50% para habitação a juros tabelados. E
nem esses os agentes querem fazer. Tudo isso
oriundo, em grande parte, dessa deformação que
houve no sistema cujas cifras,tenho certeza abso
se os senhores tiverem ciência em detalhe, vão

ficar escandalizados. Estou dando um exemplo.
Eu pago menos de um doze avos do que era
a minha primeira prestação. Não é o caso é uma
generalização daqueles mutuários de mais alta
renda.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
O que o Sr. está solicitando aqui do Banco Central,
é ao mesmo que dizer que o filho matou a mãe.
t impossivel, todos os diretores do Banco Central
são nomeados. pelos bancos particulares. Então,
não tem jeito. E impossível o Banco Central regu
lar os bancos particulares, porque são os bancos
particulares que nomeíam o Presidente, é o mes
mo que se pedir ao filho para matar a mãe. É
impossível.O Banco Central pode fazertudo, me
nos fiscalizar bancos particulares, porque Bracher
era doBanco Central estava aí agora no Unibanco
o outro era do Bradesco. O Banco Central é um
departamento da federação dos Bancos do Brasil.

O SR. CONSTITUINTE LUIS ROBERTOPON
TE - Não esqueça, Sr. Relator, que o que nós
estamos propondo, nós não, esta Constituinte co
mo um todo, e vaiser aprovado, está lá no sistema
tributário, que o Banco Central vai ser livre, vai
ser escolhido diretamente, independente da von
tade do Presidente da República. Esse é um dos
aspectos que vai passar tranqüilamente.

O SR. CONSTITUINTE GIDEL DANTAS - A
sugestão do nobre Relator, dirigida ao compa
nheiro Ponte, faz parte de uma proposta, de um
projeto que nós apresentamos. Na hora em que
o senhor estava falando eu telefonei para o gabi
nete para enviar uma cópia, não consta aqui, por
que só tem uma proposta do Constituinte Gidel
Dantas, talvez não tenha sido encaminhado, que
fala exatamente a respeito desse aspecto, que seja
privativodos bancos oficiais,das entidades finan
ceiras oficiais. Vou depois apresentar cópia ao
nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Pode apresentar como emenda.

O SR. CONSTITUINTE GIDEL DANTAS - Eu
vou apresentar como emenda. Aliás, o apelo foi
feito ao Constituinte Ponte, mas eu poderia enca
minhar para que ele apresente, se for o caso,
mas eu queria, só queria dizerque dentro de mais
alguns instantes o Relator estará recebendo cópia
do projeto que apresentamos.

O SR.PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Que
ria, também, registrar que houve uma certa falha
da Mesa da Constituinte em distribuircorretamen
te as apresentações de emendas, de propostas
na Assembléia Nacional, e houve também um
certo extravio até de algumas, mandados para
outras Subcomissões, e algumas foram manda
das diretamente aos Relatores. De forma que não
tivemos controle de modo algum da Secretaria
das Subcomissões, mas está se procurando sanar
e corrigir agora nessa segunda etapa.

O SR. RELATOR (José U1ísses de Oliveira)
Tenho um convite aqui, que já fíz a todos, mas
vou reiterar, pois o Constituinte MárioCovas está
insistindo, que vamos ter uma reunião de todos

os Secretários de Transportes em São Paulo, no
dia 5 e eles mandaram convidar a todos integran
tes desta Subcomissão para participar desta reu
nião, no dia 5 de julho em São Paulo.

Gostaria de comunicar, também, que conversei
agora, de manhã, e marquei uma audiência com
o Ministroda Aeronáutica, uma vez que o colega
Noel de Carvalho e um grupo sohcítaram a S.
Ex"que está atendendo a solicitação, e nós con
versamos aqui a noite. Já conversei com o Presi
dente da DACTenente-Brigadeiro WaldirFonse
ca, conversamos em grupo com o Ministro dos
Transportes. Então muito mais em atenção ao
nobre Colega, do que propriamente ao Sindicato,
para conversar com o Ministro da Aeronáutica
para saber se o DACdeve continuar pertencendo
à FAB.Como não é algo profundo, estou convi
dando a todos os membros para estarem lá. Mar
quei às 15 horas, no meu gabinete.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a reu
nião, marcando a próxima para hoje, às 17 horas.

(Encerra-se a reunião às 12 horas e 35
minutos.)

19" Reunião

Àsdezoito horas e vinteminutos do dia quatorze
de maio do ano de um mil novecentos e oitenta
e sete, em Sala do Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão da Questão Urbana e
Transporte, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Dirceu Carneiro, presentes os seguintes
Constituintes: Manoel Castro, Dirceu Carneiro,
Noel de Carvalho,José Ulísses de Oliveira, Mynan
Portella, Denísar Arneiro, Luís Roberto Ponte e
Gerson Marcondes. Havendo número regimental
e dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
o Senhor Presidente procedeu à leitura da Emen
da número seis, do Constituinte MaurícioCorrêa.
A seguir, o Senhor Presidente anunciou a pre
sença do Senhor José Caetano Lavorato Alves,
Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas
e do Senhor João Carlos Pessoa de Oliveira, Dele
gado Sindical, que prestaram algumas informa
ções sobre o Transporte Aéreo Civil. Usaram da
palavra, para interpelá-los, os Senhores Consti
tuintes José U1ísses de Oliveirae Manoel Castro.
O Senhor Presidente agradeceu a presença dos
visitantes e, nada mais havendo a tratar, encerrou
a reunião às dezenove horas e trinta minutos. Para
constar, eu, MarildaBorges Camargo, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. Sala
das Reuniões da Subcomissão, em quatorze de
maio do ano de um mil novecentos e oitenta
e sete.

Af'fEXO, TRA1YSCRlÇÃODASNOTASTA
OOIGRÁFlCASDAREUNIÃODO DIA 14DE
M4I0 DE 1987, ÀS 18 HORAS E VINTEMI
N{JTOS, DA SUBCOMISSÃO DA OOESTÃO,
(fRBA!'IA E TRANSPORTE, /'IA SALA DA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL,

--:: ANEXO lI, ALA SENADOR ALEXANDRE
COSTA, SE!YADO FEDERAL.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os
nossos trabalhos.

Por Interesse da Subcomissão, sou conceder
a palavra ao Presidente do Sindicato Nacionaldos
Aeronautas e ao Delegado Sindical para alguns
esclarecimentos relativosà questão dos aeronau
tas.

Concedo a palavra ao Sr. José Caetano Lavo
rato Alves, para sua exposição.

o SR. JOSÉ CAETANO LAVORATO ALVES
- Gostaria de, inicialmente, agradecer o espaço
que os Srs. Constituintes deram a este sindicato,
representando todas as entidades, para falarsobre
o Projeto "Pássaro CMI".

Sou Presidente do Sindicato Nacíonal dosAero
nautas, e vou falar em nome da Federação Nacio
nal dos Trabalhadores em Transportes Aéreos,
do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Sindicato
dos Aeroviáriosde São Paulo,Sindicato dos Aero
viários do Recife e Associação dos Controladores
de Vôo do Brasil.

Sou piloto, sou comandante, vôo na Varig, no
avião Boeing 707, em linhas nacionais e interna
cionais. Piloto desde os 17 anos, e de aviação
profissionaltenho praticamente 20 anos. Sou Pre
sidente do Sindicato dos Aeronautas desde 1980.
estando no terceiro mandato deste sindicato na
cional. Por isto, tenho um contato muito grande
com a área de aviação e também com o Ministério
da Aeronáutica durante todos esses anos, desde
1980.

Proponho a desvinculação da aviação civil do
Ministério da Aeronáutica. A aviação civil é ligada
ao Ministério da Aeronáutica desde 1941,quando
foicriado o Ministérioda Aeronáutica. O que sus
tenta o Ministérioda Aeronáutica é a necessidade
da unidade do poder aéreo. t evidente que é
uma argumentação baseada num entendimento
de segurança nacional, entendimento hoje já dis
cutido no País.

O que coloco para V. Ex'" observarem é que
se ralmente fosse necessária essa unidade do po
der aéreo, nós não teríamos criado há algum tem
po a aviação naval, e a aviação do Exército sendo
criada então para comprar mais de 50 helicóp
teros. Logo, dentro das próprias unidades milita
res, não existe um consenso quanto à necessi
dade da unidade do poder aéreo. Parece-me que
o Ministério da Aeronáutica quer manter essa uni
dade do poder aéreo somente com a aviação
civil brasileira, o que está causando muito mal
a ela.

Etiópia, Gana, Ruanda, Arábia Saudita, Guiné
Bissau e Argentina, são países que têm a aviação
civil vinculada a um ministério militar, como o
Brasil.O resto do mundo tem a aviação civilvincu
lada a um ministério civil ou diretamente ligada
ao ministério dos transportes na maioria, ou a
um ministério próprio. Razão pela qual, no nosso
entendimento, não deve prevalecer nessa estru
tura a visão de segurança nacional porque a ques
tão do transporte aéreo é de interesse público
e não de segurança nacional. Quando houver ne
cessidade de se manter a segurança do País, é
claro, serão convocados não só os mlnístéríos
militares como qualquer outro setor, como já
aconteceu, quando houve a convocação até de
empresas privadas de transporte de passageiros
e transporte de cargas para cumprir uma neces
sidade imediata, puxada pelo próprio poder esta
belecido na época em nosso País. Portanto, não
é necessário, a título de manter a unidade do
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poder aéreo, manter a aviação ciVIl sob a tutela
do Ministérioda Aeronáutica.

Pelas razões expostas, trouxe alguns exemplos
crassos disso. Essa tutela mantém uma estrutura
de decisão que é inadequada ao desenvolvimento
do transporte aéreo civil. Por quê? Para manter
essa tutela é necessário que o Ministério da Aero
náutica coloque militaresnos diversos postos, não
só no Departamento de Aviação Civil, como tam
bém em outros setores ligados ao controle de
tráfego, como na Infraero e outras unidades que
eles chamam de "sistema de aviação civil". Entre
tanto, pelo próprio desenvolvimento da carreira
do militar,ele passa eventualmente por seus pos
tos nesse sistema Isso causa um sistema de deci
são falho retrógrado, à mercê dos interesses das
empresas. Tanto é que hoje não temos uma polí
tica estabelecida de transporte aéreo no País, te
mos, sim, uma política de lucro com o transporte
aéreo. A tendência, já há alguns anos de trans
porte no País, é a do monopólio privado, que
não é interesse da Nação, não é interesse do povo.

Hoje, o transporte do País está elitizado, não
há uma política estabelecida. Na discussão que
tivecom o próprio Departamento de AViação Civil,
com o seu Diretor e o Ministro da AeronáutIca,
perguntei a S. Ex'quem é que estabelece a política
de transporte aéreo no País. S. Ex' respondeu
que não é o Departamento de Aviação Civil e
sim o Estado-Maior da Aeronáutica, através do
seu Ministro. Perguntei ao Ministro: "quem discu
te com V. Ex' a política de transporte aéreo no
País? Não houve resposta, não há política estabe
lecida de transporte aéreo, há uma politica que
depende do jogo de interesse das empresas aé
reas. Com isso se V.Ex' observarem a estatística
em relação ao transporte aéreo no País,verificarão
que o transporte aéreo civil deste País já teve uma
posição muito melhor em relação aos transportes
dos outros países. Por quê? Porque hoje há um
número muito menor de cidades servidas pela
aviação do que havia antes. Hoje há necessidade
muito grande do transporte pela integração.

O estudo da geopolítica do transporte aéreo
mostra que há uma diferança fundamental entre
os países pequenos, que são tipicamente os euro
peus, e os países grandes como os Estados Uni
dos, Canadá, União Soviética, Índia,China,Austrá
lia,Brasil e o Chilepela sua forma alongada. Nes
ses países maiores, há a necessidade de integra
ção e a política tem que ser estabelecida de co
mum acordo com todos os segmentos da socie
dade, sob pena de se fazer um transporte elitizado,
como hoje se faz no País. E nos países menores,
o que ocorre? O interesse do transporte aéreo
é maior pela sua vinculação a nível internacional,
de intercâmbio internacional, e muito menor pela
necessidade do transporte interno, porque o
transporte terrestre normalmente é muito desen
volvido. Coisa que no Brasil, mesmo que seja
desenvolvido,o transporte aéreo é importante pa
ra todos os setores.

O que há na politica do transporte aéreo? No
caso da ponte aérea Rio---São Paulo, onde há
os maiores índices de aproveitamento - senão
o maior do mundo - está estabelecido não a
concorrência para baratear o custo, mas sim, o
Pool, que, na verdade, é um monopólio, onde
o valor da passagem é cobrado de acordo com
esse monopólio, que é um Pool entre as empre
sas. E nos setores, e nas linhas onde não se devia

ter concorrência, e sim o estabelecimento de
uma política geral de transporte, há a concor
rência. O que faz isso? Os recursos do País, mes
mo que se diga hoje que diminuiu o nível de
subvenção às empresas aéreas, o estudo da polí
tica estabelecida na história das empresas aéreas
brasileirasmostra que o recurso de dinheirogasto,
por este País, para manter o transporte aéreo eliti
zado é muito grande. Mesmo que houvesse algum
custo na separação dos ministérios, haveria um
benefício muito grande com o estabelecimento
de uma política geral do transporte aéreo.

Não há, por outro lado, uma política integrada
de transporte, o transporte aéreo não pode ficar
isolado.

Conversando com o prórpio Ministro dos
Transportes, dizia S. Ex' para mim: "Essa área
é do Ministério da Aeronáutica, nessa área ru não
me meto". E mostrou-me, inclusive, um livrocom
vários meios de transporte e disse: "Aquinão tem
o avião, você está vendo?"

Há necessidade de uma política geral de mte
gração de transporte no País, e isso só é possível
se houver desvinculação, se se arejar esse setor,
se se trouxer a discussão para dentro do Congres
so, com uma estrutura totalmente cívil.

O Ministério da Aeronáutica mantém, através
do chamado Código Brasileiro de Aeronáutica,
anteriormente chamado Código Brasileiro do Ar,
um poder que é inadmissívela um sistema demo
crático. O Código Brasileiroda Aeronáutica é um
código de exceção, ele serve para punir cidadãos
e empresas, administrativamente, sem direito a
defesa. Nós propusemos, na discussão do novo
Código Brasileiro da Aeronáutica, a cnação de
um tribunal aéreo, como existe o tribunal marí
timo, assim como também propusemos a nossa
participação na investigação de acidentes. Isso
foi vetado pelo atual Presidente da República, a
mando do Ministério da Aeronáutica: a partici
pação dos aeronautas nas investigações dos aci
dentes e a criação de um tribunal aéreo.

É inadmissível que um militar,ao voar comigo,
possa, simplesmente com uma denúncia, por fal
ta de idoneidade profissional,cassar a minha pro
fissão, assim como cassa linhas de empresas,
e eu não tenho um tribunal especializado para
me defender. Não é possível manter uma estru
tura onde se tem um absoluto poder de um Minis
tério. Atrás disso, temos vários escândalos, várias
coisas erradas que acontecem dentro do trans
porte aéreo. Mais adiante falarei sobre isso.

A questão do checador é só um exemplo disso
tudo. Os pilotos que voam meses e anos no trans
porte civil, treinam o aviador militar no seu avião,
para, em seguida ao treinamento, esse aviador
militar ser um checador. Estou há anos voando
e, ao fínal, ele é o meu checador após eu ter-lhe
ensinado a voar naquele tipo de avião. São essas
as distorções.

Por outro lado, os exames médicos, controle
de saúde dos aeronavegantes, feitos pela Diretoria
de Saúde, através do CEMAL - Centro de Medi
cina Aeroespacial - e seus órgãos, é o maior
compilador de dados sobre a saúde dos aeronau
tas, desde 1928, são considerados sigilosos, devi
do a segurança nacional. Não posso saber dados
sobre a progressão da minha saúde e isso está
em poder da Diretoria de Saúde do Ministério
da Aeronáutica. para que serve esse órgão? Se
esse órgão fosse civil, já se poderia ter estudos

a respeito da progressão da saúde do aeronauta,
das doenças profissionais. Por que não temos
isso? Exatamente devido a visão militar de todo
o conjunto do transporte aéreo, e isso não bene
ficiaem nada não só aos profissionais como, tam
bém, a Nação. Por aí ingressa o profissional; de
pois de feito seu exame médico, ele parte para
uma estrutura de ensino para ser profissional de
aviação. Essa estrutura de ensino não existeorga
nizada no Brasilnem para piloto, nem para mecâ
nico de vôo, nem para comissários e nem para
mecânicos de terra. Anteriormente, as empresas
aéreas tinham escolas para ensinar pessoas a se
rem mecânicos de avião;hoje não existe.Os aero
clubes estão falidos, poucos são os aeroclubes
que funcionam, porque são entidades aéreas es·
portivas, e não existem escolas de aviação neste
País. O Ministério da Aeronáutica mantém essa
estrutura desde 1941, e até hoje não há uma
proposta concreta de criação de uma estrutura
de ensino no País.

A regulamentação profíssíonal dos aeronave
gantes, que foi discutida no Congresso, teve a
interferência direta do Ministérioda Aeronáutica
e só saiu da forma que ele quis. Há o exemplo
de um caso no ítem da regulamentação profis
sional, que foi mudado porque a VARIG tinha um
vôo para Montevidéue precisava que fosse muda
da a lei para que pudesse fazer o vôo sem mudar
sua tripulação. Eu participei pessoalmente da co
missão que discutiu durante 13 meses a regula
mentação profissional dos aeronautas. Houve
aqui dentro a influênciado Ministério da Aeronáu
tica, em épocas, na outra Legislatura, e hoje a
regulamentação profissional está distorcida.

O Ministérioda Aeronáutica, que deveria fisca
lizar a estrutura de manutenção das oficinas aê
reas no País, não fiscaliza. Há, inclusive,um caso
de venda de peças velhas de avião, feitas por
um elemento do próprio Ministério da Aeronáu
tica. Denunciei isso, na oportunidade de vários
acidentes, onde se constatou que eram utilizadas,
através das oficinas,peças irregulares, como eram
feitas também as chamadas manutenções de ca
rimbo, as oficinascarimbavam o cartão dos aviões
como se tivessem feito a manutenção e não a
faziam. Mas, não há fiscalização do Ministérioda
Aeronáutica em cima disso. A fiscalização, que
anteriormente era sistemática, hoje é de forma
eventual; a fiscalizaçãodo trabalho aeronauta não
é feita sistematicamente, chegando o Mimstério
da Aeronáutica a impedir o Ministériodo Trabalho
de fiscalizar, considerando que esta área é de sua
competência.

Aqui, em Brasília,o Sindicato dos Aeronautas
pediu fiscalização para o trabalho do aeronauta
e foi impedido por uma pessoa do Ministério da
Aeronáutica, considerando que era área militar
e não civil. São questões como essas que devem
ser discutidas aqui porque não é possível esse
comportamento e essa visão militar de toda a
estrutura do transporte aéreo brasileiro. Tenho
muito a dizer sobre a questão da investigação
dos acidentes. V Ex's já conhecem muito bem.
Além disso, há uma denúncia muito séria, que
é a própria impunidade. Não é possível que a
responsabilidade não seja levantada nos aciden
tes e as pessoas não sejam punidas. O argumento
de que o Sistema de Investigação de Acidentes
deve propor soluções, é o argumento que serve
somente para encobrir as responsabilidades. Em
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vários acidentes, foi determinada a responsabi
lidade das empresas aéreas, principalmente das
empresas particulares deste País. Esta Nação não
é um modelo de segurança de vôo. O Brasil está
1go lugar em segurança aérea, a tal ponto que
a taxa de resseguro internacional de casco de
aviãotem o seu percentual agravado para o Brasil,
em razão do número de acidentes aéreos. Essas
questões têm que ser levantadas.

O trabalho conjunto, a visão militar do trans
porte aéreo, precisa, ser discutido. Épreciso arejar
isso, é preciso que os Parlamentares saibam que
dentro dessa visão do poder aéreo, da neces
sidade estratégica da defesa do País, há hoje
aviões civissendo interceptados por aviões milita
res para treinamento. O que significa isso? Signi
fica que no Cíndacta, que se trabalha integrado,
onde se tem uma sala de controle geral de tráfego
e, paralelo a esta sala uma outra, cujo controle
é feito pela segurança aérea, quando necessitam
de fazer treinamento - e isso é coisa quase que
diária - basta o controlador da chamada defesa
aérea tirar o fone do gancho, ligar para o outro
controlador de lá e dizer:"vou interceptar o VASP
que está passando em Barra do Piraí". Então,
decola um F-5 para treinar e interceptar aviões
no ar, sem os pilotos saberem o que está aconte
cendo, sem os passageiros, os Parlamentares e
o próprio País saberem que isso é feitopara treina
mento. Acho que o treinamento tem de ser feito,
mas com aviões militares, deve-se decolar aviões
militares e fazer as interceptações com os aviões
militares, pelos riscos que há de colisão. O que
se está fazendo? Um treinamento do controlador
para promover a interceptação, e do próprio pilo
to, é justo que se faça isso, mas não para inter
ceptar aviões civiscom passageiros.

O que se quer com isso? Se quer essas ques
tões - e o poder aéreo é uma questão de inte
resse da Nação - haja o interesse no transporte
aéreo, que ele prevaleça, que se tenha uma polí
tica real de transporte aéreo.

Pelo lado dos trabalhadores, há a interferência
das relações trabalhistas. Não é possível que no
momento em que os trabalhadores discutem com
seus patrões, e ir até a uma greve para discutir
as suas condições de trabalho e salário aviões
militares são usados para furar a greve, fato que
aconteceu em 1985. Foi feita a chamada "Ope
ração Condor", onde decolaram Aviões da Força
Aérea do Aeroporto Santos Dumont para o Ga
leão, levando alguns pilotos que se dispuseram
a furar a greve. Mas era uma greve estabelecida
com 100%, e somente a Transbrasil voou. Aposi
ção do Governo e, por conseqüência, a posição
do MInistério da Aeronáutica, era somente de cha
mar as empresas e fazê-las sentar para discutir
e resolvernegociadamente a questão, e não tentar
furar a greve, decolar com Aviõesda Força Aérea
com alguns pilotos. Disse ao próprio Ministroda
Aeronáutica que se a Força Aérea usasse os
aviões militares para transportar passageiros e
cargas, em casos de calamidade pública, estaria
perfeito, mas não para transportar fura-greve".

Por outro lado, em 1982, numa outra discussão
de ordem trabalhista, os pilotos da VARIG se colo
caram numa operação chamada "Operação Pa
drão", que é a manutenção estrita das normas
de segurança, estrita exatamente nos seus limites,
nos rigores da lei. O Ministério da Aeronáutica
orientou os controladores, pois o objetivo era for-

çé-Ios a denunciar os pilotos que estivessem, na
visão deles, conduzindo seus aviões de forma a
reduzir as velocidades e a demorar mais no tráfe
go, ou seja, transformando o controle de tráfego,
que deve preservar a segurança acima de tudo,
num órgão policialdenunciador, criando listas ne
gras, que as tivenas mãos e discuti com a impren
sa, à frente das televisões, com o Diretor Geral
do DAC na época, quando ele negou, mas eu
lhe disse: "está aqui a lista negra, com o ofício
do Ministénoda Aeronáutica à VARIG, denuncian
do nome de pilotos que estavam, na visão deles,
conduzindo aeronave mais vagarosamente que
as outras".

Não é possível mantermos uma estrutura como
essa, a bem do próprio interesse público.

Citei também questões de ordem do cidadão
e questões de ordem do interesse do trabalhador
do setor, evidentamente. Entendemos que cabe
à Constituinte- e é o que espera o povo brasileiro
- definirquestões sérias como esta, porque não
cabe a nenhum ministério militara administração
de qualquer transporte civil no País, porque, se
fosse lógico, o Exército deveria controlar o trans
porte terrestre no País, a Polícia Militar, o trans
porte interestadual e o transporte urbano, e a Mari
nha, totalmente o transporte marítimo, porque
não?

A exemplo do mundo, a aviação civil brasileira
deve ser desvinculada do Ministério da Aeronáu
tica, até porque este terá mais espaço para traba
lhar, para conduzir a própria Força Aérea Brasi
leira,a bem do próprio interesse público. Por isso,
todos os trabalhadores do setor e a Associação
dos Controladores de Vôo do Brasil entendem
que cabe à Constituinte achar uma forma consti
tucional de se desvincular. Se essa desvinculação
não pode ser imediata - e acho que realmente
isso tem que ser discutido, pois não pode ser
de uma hora para outra, porque, evidentemente,
é inviável -, mas que se crie as condições, que
se crie uma comissão, com a presença do próprio
Ministérioda Aeronáutica, com a presença de to
dos os setores da sociedade, para uma discussão
feita no Congresso, e dado um prazo, para se
consolidar a nova estrutura da aviação civil bra
sileira.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra ao Sr. João Carlos Pessoa de Oli
veira.

O SR. JOÃO CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA
- Sr. Presidente e Srs, Constituintes:

Sou piloto de helicóptero, estou ligado à avia
ção desde 1958.

Desejo fazer, inicialmente, algumas observa
ções sobre o documento que V. EX"' receberam
quando visitaram o Ministério da Aeronáutica.
Aqui, na folha primeira, onde está referenciado
a IV Conferência de AviaçãoCivil, presume-se que
nesta conferência estivessem todos os órgãos que
estão ligados à aviação civil, isto é, as empresas,
os aeronautas e os administradores. Os aeronau
tas foram convidados, mas como ouvintes, sem
direitoà aparte. Acho que essa discriminação não
nos permite participar de nenhuma conferência.

Na realidade, foi uma conferência de empre
sários, do DAC e dos militares. Das 14 folhas
desse documento, 8 folhas, portanto, mais da me
tade, estão calcadas num relatório, num parecer
cujo autor é o engenheiro Edgar Nascimento de

Araújo, Vice-Presidente da Varig, e, talvez por es
quecimento, não foi mencionado aqui o Coronel
AVIador Edgar Nascimento de Araújo. Quer dizer,
em todas as empresas de aviação, como, por
exemplo, a Transbrasil, dos quais 60 a 70% dos
seus pilotos são oriundos da Força Aérea, a admi
nistração também é oriunda da Força Aérea. Por
que esse preconceito? Será que não há entre os
civis alguém que possa ser diretor de operação
da empresa? Vice-Presidente da empresa?

Para que nós, civis,possamos nos licenciar te
mos que pagar do nosso bolso essa licença e,
além disso, são criados alguns empecilhos. Sou
piloto de helicóptero e para que possa pilotar heli
cóptero é preciso fazer um curso que, basica
mente, tem 100 horas de vôo e cada hora de
vôo hoje está custando 3 mil cruzados. Quando
recebo a licença com 100 horas, mesmo assim,
não posso pilotar helicóptero, preciso continuar
pilotando por mais 400 horas, na qual sou subpa
go. Há casos de pilotos, hoje, recebendo menos
que um salário mínimo, mas se não se sujeitar
a essas 400 horas, jamais poderá voar sozinho.
Então, só depois que o aviador consegue com
pletar as 500 horas, aí, sim, ele tem condições
de pilotar sozinho.

Concorremos, diretamente, com o aviador mili
tar. O aviador militar, quando se reforma, ele sai
com todas as licenças, da menos importante a
mais importante e concorre conosco. Acho injus
to, profundamente injusto, porque não temos
uma escola, se tivéssemos uma escola na qual
pudéssemos entrar, uma Universidade do ar ou
coisa nesse sentido, onde conseguíssemos fazer
o nosso curso, aí seria mais ou menos uma igual
dade.

A operação de helicópteros, na bacia de Cam
pos, desde a sua implantação até 1983 para 1984,
foi absolutamente desconhecida pelo Ministério
da Aeronáutica. Nós pousávamos num campo
de terra, que era o antigo campo da cidadezinha,
até que ocorreu um fato: a ida de um brigadeiro
da FAB, a Macaé, quase terminou em um aciden
te, porque ele não sabia o que estava ocorrendo
lá. O nosso aeroporto de Macaé tem um movi
mento, de pouso e decolagem, muito maior do
que o Aeroporto do Galeão, que é o aeroporto
mais movimentado do Brasil, no pico - que é
de manhã e à tarde -, e operávamos em uma
área metade grama metade terra, até o dia em
que quase houve esse acidente. No dia seguinte,
lá estava um sub oficial para fazer um levanta
mento.

Então, com essas discrepâncias é que não con
cordamos. O Aeroporto de Confins, por exemplo,
quanto tempo V. Ex" andam para sair de Belo
Horizonte e pegar um avião em Confins para ir
a qualquer lugar do Brasil?O Aeroporto de Guaru
lhos passa 134 dias fechados, em dois anos. Por
quê? Porque é feito num vale. Eu vôo 100 metros
acima para poder decolar, subir a céu azul. Há
alguma coisa errada. A política está errada, a ad
ministração está errada.

Não queremos acabar com o Ministérioda Ae
ronáutica, mas é o caso de se perguntar: quem
sobreviverá,o Ministérioda Aeronáutica ou a avia
ção cívii? Não queremos isso. Acho que todos
devem sobreviver, cada um com a sua especia
lidade, porque comparnlharnos os nossos aero
portos com os militares, mas os militares não
compartilham os seus aeroportos conosco. Como
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exemplo, Anápolis, aqui perto; Santa Cruz; o Ga
leão tem base; Recife tem base. Não há neces
sidade de se construir novos aeroportos para que
os militares possam operar as suas aeronaves
e que nós possamos operar as nossas aeronaves.
Continuará como está, a pista é comum. Aprópria
pista já é uma divisão de fronteiras, o próprio
sistema já foi montado de forma que as bases
ficam de um lado e nós do outro. Nós queremos
é o nosso lado, queremos administrar e operar
o nosso lado, em comum acordo com a Força
Aérea. A questão de sobrevivência não é por aí.
Queremos que ela fiscalize, o que ela não fa7

O caso da operação de helicópteros, em Macaé
- e eu me permito voltar ao assunto, porque
vivi lá 10 anos da minha vida -, quando vou
ao DAC reclamar a fiscalização do não cumpri
mento dos horários de trabalho, do não cumpri
mento das normas mínimas de segurança, a res
posta que recebo é que Mimstérioda Aeronáutica
não é órgão fiscalizadortrabalhista. Vou ao Minis
tério do Trabalho, a resposta é que devo me dirigir
ao DAC. E, nessa brincadeira, ninguém cumpre
a regulamentação. Quando o piloto impõe, por
que somos um grupo pequeno, as empresas for
mam um grupo menor ainda, quando o piloto
impõe certas condições de trabalho, ele recebe
um convite para se retirar da empresa e não voa
mais.

O mercado é pequeno, o mercado é restrito
e o Ministério da Aeronáutica, através do DAC,
faz vista grossa.

Tenho comigo muitas denúncias feitas de não
cumprimento da legislação. Nenhuma delas foi
até hoje respondida e sequer punidos os culpa
dos. Somos o mordomo da história, a culpa é
sempre do piloto, porque não temos, na maioria
das vezes, condições de falar porque estamos
mortos. Então, queremos participar das investiga
ções. Por que essa discriminação? Se participam
todos, menos aquele que é o operador, aquele
que voa? Acho isso um absurdo!

As próprias Forças Armadas entenderam que
não é possível essa unificação. A Marinha, depois
de anos de briga, tem a sua aviação naval.Durante
muitos anos, o Ministérioda Aeronáutica não re
conheceu a existência da aviação naval. Então,
não dava apoio terrestre à aviação naval, só que
eles voaam na área da bacia de Campos. E, volta
e meia, levávamos um susto, porque éramos sur
preendidos, havia um helicóptero da Marinha
voando no nosso meio sem falar conosco. Quan
tas vezes os acidentes foram iminentes, por briga
interna. Acabou a Marinha conseguindo a sua
aviação.

O Ministério do Exército já conseguiu a sua
aviação, está comprando agora os seus helicóp
teros. Se eles mesmos entenderam entre si não
ser possivel a unificação, por que nós temos que
ser unidos? É preciso que haja o pássaro civil
e o pássaro militar.É necessário que haja a admi
nistração militar,voltada para a área militar,volta
da para os interesses militares, voltada para o
trabalho militar,e uma administração voltada para
a politica civil.

O SR. JOSÉ CAETANO LAVORATO ALVES
- Entendo que falaríamos aqui à noite toda sobre
as nossas relações e os nossos conhecimentos.
Mas peço aos SI'" Parlamentares para observarem
esse trabalho que distribuímos, que é um trabalho

comparativo da realidade da aviação brasileira,
em relação aos outros países. Devem observar
o seguinte dado estatístico: no mundo todo o
preço da passagem aérea comparado com o pre
ço, no mesmo trecho, de uma passagem terrestre,
é uma vez e meia maior, no máximo chega a
ser de duas vezes, no Brasil chega a ser de sete
a dez vezes maior. Que política é essa de trans
porte aéreo? De que forma está sendo feita essa
politica? Não seria melhor que se abrisse, e trou
xesse isso para o interesse realmente civil, se dis
cutisse com a sociedade e se criasse uma política
de transporte aéreo e uma política Integrada com
os outros meios de transporte? Não seria melhor
para o País do que a manutenção da unidade
do tal poder aéreo?

O SR. JOÃO CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA
- Voufinalizar contando um caso e fazendo uma
pergunta. As nossas provas de seleção são feitas
pelo DAC, as nossas provas semestrais de conhe
cimentos são feitas pelo DAC, a nossa avaliação
de vôo é feita pelo DAC, só que não temos acesso
às respostas erradas que cometemos Portanto,
vamos continuar cometendo os mesmos erros,
porque se V. Ex"fazem uma prova e não atingem
o indice de 100% e ficam sem saber o porquê,
obviamente V. Ex": Continuarão não atingindo
o índice de 100%.

Em 1984, liderei uma greve integral, durante
12 dias, de piloto de helicóptero. Greve esta reali
zada puramente por necessidade de subsistência.
Na nossa vida de piloto de helicóptero temos 21
dias fora de casa e 17 dias de folga e recebemos
para viver fora de casa uma diária. Essa diária,
não dava, ou se comia ou dormia mal, em ambas
as situações não dava para o dia. Tentamos du
rante oito meses a negociação, não foi possível,
sobrou a greve. Fizemos a greve. Recebi um "con
vite" em Macaé para vir ao DAC me entrevistar
com o Diretor-Geral.Entrei no helicóptero da For
ça Aérea e vim ao Rio de Janeiro. Nessa viagem
aconteceu de tudo. Quando pousamos no Rio
de Janeiro, na área militar do Aeroporto, fui "con
vidado" a entrar numa Kombi - aquela Kombi
que não tem janela - a porta foi aberta no prédio
do DAC, que é anexo ao Aeroporto. Subi, estavam
todos os brigadeiros ligados ao DAC,na ante-sala
estava o Presidente do Sindicato Patronal. O briga
deiro inicioua conversa dizendo para mim: "Ama
nhã os helicópteros voarão". E depois falou uma
porção de coisas, permitindo-me que falasse a
posterlorl. Falei durante uns 10 a 15 minutos
e acabei convencendo o brigadeiro de que era
necessário que o DACpassasse a fiscalizaro siste
ma. Muito bem, foi criado um departamento de
fiscalizaçãovoltado para os helicópteros. Esse de
partamento durou oito meses e terminou com
a prisão de um oficial que ali estava, que era
oficial da reserva, que tinha operado na aviação
civil, com o argumento de que esse oficial tinha
passado para o nosso lado. Esse oficial foi preso
durante 10 dias em casa. Se necessário, darei
o nome do oficial. Esse departamento foi encer
rado, e eu fui "peitado" - esse é o termo 
pelo Presidente do Sindicato Patronal que me dis
se: "Ou você renega, textualmente, as suas posi
ções, ou você se diz um joguete do Sindicato,
ou você nunca mais voa no Brasil. "Textual, com
testemunhas. Fui demitido da minha empresa,
em novembro de 85, e até hoje não consigo voltar

a voar. E a todas as empresas que vou, O argu
mento é o de que não há vaga, só que eles admi
tem no dia seguinte outro aviador.

Então, quero Srs. Constituintes, é eqüidade, a
mesma eqüidade que V. Ex'" me deram, como
presidente da categoria, hoje, quando ouviram
o Ministérioda Aeronáutica, e abriram uma exce
ção e me receberam, a mesma democracia, a
mesma gentileza, a mesma postura. Quero dentro
da aviação, que haja o pássaro militar e o pássaro
civil, e que ambos voem tranqüilamente. Muito
obrigado

O SR.PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Colo
camos a palavra aos nobres Constituintes se qui
serem fazer uso para alguma indagação ou outra
coisa? (Pausa.)

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Sr. Presidente, a partir daquela conversa que man
tivemos ontem à noite, para a Subcomissão ter
mais subsídios, já que não somos especialistas
na questão hoje de manhã telefonei para o gabi
nete do Ministroda Aeronáutica, o oficialque me
atendeu disse que S. Ex-estava à nossa disposição
e que éramos convidados para uma entrevista.
Fomos, mais ou menos seis Constituintes. Con
versamos com o Ministro,os assessores, os coro
néis, os brigadeiros, mais ou menos, uma hora
e meia. S. Ex'" deram os seus motivos e já que
havíamos conversado ontem com Y. S", e tínha
mos em tomo de 90% das suas posições as revin
dicações no geral, e os motivos dessas reivindi
cações, falamos com S. Ex"' honestamente. Por
sua vez,o Ministérioda Aeronáutica, pelo seu por
ta-voz, também contraditou, mostrou as razões
pelas quais o transporte civil deve permanecer
ligado a ela. Questionei veementemente com o
Sr. Ministro,tomei até a liberdade que não tinha,
mas S. Ex' foi gentil politicamente e no final, de
pois de bastante questionado. V. S" sabem qual
foia saída políticaque tivemos? Já que não temos
uma posição de maioria dos Parlamentares a fa
vor ou contra, muito antes, pelo contrário, quere
mos ampliar os debates, ouviras partes com mais
profundidade. Pois bem, conseguimos com S. Ex"
um estudo ao direito de V. S" com relação aos
acidentes de tráfego, que foibastante questionado
por nós, principalmente pelo Constituinte Manoel
Castro, que é quem mais tem trabalhado por V.
S'"

Com relação à investigação, dos acidentes,
obrigatoriamente há uma norma que obriga a
ir os representantes da indústria, os técnicos do
Ministério e mais um representante da empresa.
QuestIonei também por que não vai um represen
tante do sindicato, um da classe? E argumentei
com o Sr. Ministro que normalmente a empresa
indica um aviador que pertence à classe. Disse
a S. Ex', inclusive isto foi unânime, que normal
mente o funcionário da empresa, quando é indica
do por ela, ele não representa a categoria, mas
a empresa; ele é o homem de confiança da em
presa.

Então, ele vai na condição de representante
da empresa, embora seja um assalariado, um fun
cionário de acordo com as leis trabalhistas.

S. Ex' concordou de que daqui para frente, em
caso de acidentes, os aeronautas têm o direito
de mandar um representante oficialnas investiga
ções. Então, daqui para a frente, haverá um repre
sentante da indústria, um da empresa, um da
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Aeronáutica e um da classe. Essa batalha de V.
S.., justa o meu ponto de vista,honesta e de direi
to, foiquestionada veementemente. O Sr. Ministro
disse que a partir de amanhã iria procurar o DAC
e conversar com o Tenente-Brigadeiro WaldirPin
to da Fonseca, responsável por aquele órgão, para
que já se estabelecesse as normas pertinentes
a esses assuntos.

Parece-me que, com relação a essa cláusula,
das várias reivindicações de V. Ex", ela foi aten
dida, quer dizer, seja qual for o resultado, pare
ce-rne que houve um avanço nesse sentido.

Foi o ponto mais discutido, sobre o qual tive
mos um domínio maior, tanto o Constituinte Ma
noel Castro, quanto este Relator. Agora, depen
dendo das considerações de V. S.., concordo com
umas e não com outras. É lógico que não poderia
achar todas legítimas.

Com relação ao monopólio, pessoalmente sou
contra.

O SR. JOSÉ CAETANO LAVORATO ALVES
- Não. Nós denunciamos a tendência ao mono
pólio.

O SR. RELATOR (José UlíssesOliveira) - Está
certo.

Com relação ao tribunal, para julgar possíveis
crimes de natureza da aviação civil, acho difícil,
porque toda a categoria proflssíonal brasileirateria
o mesmo direitode ter um tribunal especial. Have
ria no Brasil 100 mil tribunais, porque os bancá
rios querem um tribunal para eles, os comerciá
rios, também os metalúrgicos etc. É impossível.
Seria um privilégio só os aeroviários terem um
tribunal especial para eles. Em princípio, já sou
contra o tribunal militar.Mas em princípio,a prio
ri, sem um conhecimento profundo - pois não
sou especialista nem tenho conhecimento a res
peito, é a primeira vez que debato sobre esse
assunto acho que não se deve criar um tribunal
para a classe.

Quanto ao problema de saúde, V.S" estão cer
tíssimos, porque quem faz um exame de saúde,
tem que saber o resultado dele. Se vou ao médico,
devo saber o que tenho e ele deve dar uma solu
ção, inclusive um remédio. Todo cidadão tem
direito de saber a sua condição de saúde. E pare
ce-me que aqui na Constituinte, essa cláusula de
V. S" está incluída, ou seja, o direito às informa
ções sobre diversos assuntos. Todo cidadão tem
direito às informações sobre a sua vida. Pare
ce-me que foi incluída e aprovada essa cláusula.
Nenhum órgão pode negar informações sobre
a vida do cidadão, nem o Imposto de Renda nem
ninguém. Mas não tenho certeza.

Sobre o problema de escola, acho que o Brasil
não comporta uma escola de aeronáutica, porque
o mercado de pilotos depende da economia na
cional. Quando a economia está aquecida, há fal
ta, todas as empresas ficam precisando, porque
as pessoas com maior poder aquisitivoficam an
dando de avião,tanto que tivemos o maior desem
prego de pilotos, nos últimos tempos, na crise
dos anos 81 a 84, e faloisso com bastante proprie
dade, porque tenho um avião particular e um pilo
to se ofereceu a fazer uma viagem comigo porque
estava há muito tempo desempregado. Acabei
viajando com ele. Ele não viajavahá muito tempo
porque estava desempregado, pois o mercado
estava em recessão, e fica restringido, estreitado.

Com o boom havido no ano passado, com
o aquecimento vertiginoso da economia brasi
leira, em meados de junho ou julho, foi noticiado
pela imprensa e questionei isso aqui ao Tenente
Brigadeiro Waldir Pinto da Fonseca que a FAB
está certa, porque vários dos seus pilotos, oficiais
do ar, que o Estado investiu neles milhões de
cruzeiros, desde a preparação em Barbacena, do
curso secundário, ao curso superior de aviação
e à pós-graduação, especialização na Europa e
Estados Unidos, deixaram a FAB depois de 10,
15 anos de serviços prestados à Aeronáutica. Fa
Ia-se até que foram 248 oficiais que deixaram
a FAB,porque as empresas aéreas privadas esta
vam pagando altos salários.

Aimprensa noticiou também que as firmas par
ticulares, firmas empreiteiras, que têm aviões, es
tavam pagando o que o oficial ganhava na FAB,
o seu soldo mais as vantagens, o equivalente a
durante 1°meses de serviço. Hoje, com a reces
são, já deve estar diminuindo a procura.

Então, essas escolas de pilotagem, para se tirar
o brevê, elas aumentam e diminuem o número
de alunos dependendo da economia. Eu mesmo
já estive numa escola de pilotagem para tirar o
brevê. Uma vez, encontrei com o professor que
me disse que com essa crise a escola fechou,
porque ninguém tem condições de pagar e não
tinha emprego. Então, ele desistiu. Agora, quando
a economia vai bem, abrem-se várias escolas no
Brasil. Foi a informação que recebi.

No que se refere à interceptação, essa é uma
denúncia grave, gravíssima. Inclusive, na minha
terra, caiu há um mês uma bomba simulada, por
falha técnica, de um avião da FAB e, como sou
Deputado votado lá, telefonaram para mim o dia
inteiro, dizendo que a bomba ia explodir, que era
um absurdo. Quer dizer, foi um erro da Aero
náutica.

Quanto ao confisco, devo dizer, inclusive, que
numa campanha que fiz, quando era do então
MDBe o Govemo era da ARENA, uma campanha
demagógica, no sentido de ganhar votos, (risos)
eu falava assim: Obra faraônica! Deveriam fazer
mil escolas! Só para ganhar votos.

Na realidade, o tráfego do Aeroporto de Con
fins, em Belo Horizonte,melhorou. Eu viajo toda
semana para Belo Horizonte, e vou mais rápido
de Confms à minha casa, do que do antigo Aero
porto da Pampulha, principalmente na hora do
tráfego pesado. então, acho que o Aeroporto de
Confins é o melhor aeroporto para se operar, para
se embarcar o desembarcar no Brasil.

O SR. JOSÉ CAETANO LAVORATO ALVES
- Porque inventaram então, o VDC? O VôoDireto
ao Centro, que é a antiga operação em Pampulha?

O SR. RELATOR (José Ulísses Oliveira) - Não
é por causa da Pampulha; é por causa de São
Paulo e Santos Dumont Se tiver que embarcar
ou em Pampulha ou em Confins,prefiroembarcar
em Confins. Não estou defendendo nenhum, por
que ambos são da FAB,ambos são militares.

Estou dizendo que prefiro embarcar ou desem
barcar no Aeroporto de Confins do que em Pam
pulha, porque saio rápido, pela marginal e chego
logo em casa; na Pampulha eu fico uma hora.
É muito melhor o Confins.Mas o meu avião parti
cular fica no Aeroporto de Pampulha, porque te
nho lugar para parar, é muito mais fácil ficar lá,
mas não que eu queira.

Na realidade, o tráfego do Aeroporto de Con
fins, em Belo Horizonte,melhorou. Eu viajo toda
semana para Belo Horizonte, e vou mais rápido
de Confins à minha casa, do que do antigo Aero
porto da Pampulha, principalmente na hora do
tráfego pesado. Então, acho que o Aeroporto de
Confins é o melhor aeroporto para se operar, para
se embarcar e desembarcar no Brasil.

O SR. JOSÉ CAETANO LAVORATO ALVES
- Por que inventaram, então, o VDC? O vôo direto
ao centro, que é a antiga operação em Pampulha?

O SR. RELATOR (José Ulísses Oliveira) - Não
é por causa da Pampulha; é por causa de São
Paulo e Santos Dumont. Se tiver que embarcar
ou em Pampulha ou em Confins, prefiroembarcar
em Confins.Não estou defendendo nenhum, por
que ambos são da FAB,ambos são militares.

Estou dizendo que prefiro embarcar ou desem
barcar no Aeroporto de Confins do que em Pam
pulha, porque saio rápido, pela marginal e chego
1990 em casa; na Pampulha eu fico uma hora.
É muito melhor o Confins.Mas o meu avião parti
cular fica no Aeroporto de Pampulha, porque te
nho lugar para parar, é muito mais fácil ficar lá,
mas não que eu queira.

O SR. CONSillUlNTE MANOEL CASTRO 
Só para esclarecer certas coisas, que acho impor
tantes. Se uma determinada argumentação não
me parece consistente, como não sou especialista
no assunto, posso julgar que as demais informa
ções também não são possíveis. Tenho duas
questões: toda a imprensa divulgou que os co
mandantes de aeronaves se recusaram a descer
em Pampulha, em determinado momento.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
É verdade!

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Passei em Belo Horizonte dois dias, sem poder
sair. Eu trabalhava na época numa empresa priva
da e saí num jato da Líder. Por coincidência, o
Aeroporto da Pampulha abriu depois de quase
48 horas, e depois desse vôo da Líder, que foi
até questionado como mordomia, saíram duas
aeronaves, e depois voltou a fechar o tempo, o
que levou mais 24 horas. Então, as condições
da Pampulha não me parecem as mais indicadas.
Toda a Imprensa brasileira publicou, insistente
mente, e todos criticavam dizendo que o Aero
porto de Guarulhos, em São Paulo, é inviável co
mo o da Pampulha. Então, essa defesa ardorosa
de Pampulha me atrapalha.

O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)
Gostaria de dizerque poucas pessoas voam mais
para Belo Horizontedo que eu, porque sistemati
camente durante 4 anos vou e volto. Não há usuá
rio melhor do que eu, ou os Deputados mineiros,
porque vamos e voltamos todos os fins de sema
na. Por que razões defender a Pampulha e o Con
fins se ambos são da FAB?Eu combati não por
que o Govemador à época era o Francelino Perei
ra, mas para ganhar votos. Na realidade, se resol
veu o problema de Belo Horizonte. Várias vezes
ia para o Aeroporto de Pampulha, chovendo, e
tinha que pegar o carro e ir para o Riode Janeiro,
ou então viajarà noite inteira para pegar um avião
em São Paulo, porque Pampulha não operava
e eu tinha que viajarpara o exterior,ou para outro
lugar. E tive um piloto particular que voa de heíí-
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cóptero, e hoje voa para o Governo do Estado.
Ele fez um curso, no Rio de Janeiro, de poucos
dias, e agora está pilotando para o Estado. Pare
ce-me que trabalha para a polícia, ainda de heli
cóptero igual ao daquele seriado da televisão 
Águia de Fogo.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO
Mas,Minas é dona de uma fábrica de helicópteros,
e não usa os helicópteros dela, só os americanos!

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira) 
Comprou do americano, é verdade. Talvez seja
a política do Governador. Mas resolveu o pro
blema.

No meu ponto de vista, não sou especialista,
mas como ando muito de avião e tenho avião
e piloto particular, e ando com os pilotos do Go
verno de Minas, tenho uma ligeira informação.
Então, acho procedente o que V. S" disseram
aqui. Segundo o meu ponto de.vista, o problema
da interceptação é grave e o problema do aciden
te, agora, depois que a comissão foilá e conversou
com o Ministro,parece que S. Ex' chegou a con
clusão que é um problema grave V.S" não partici
param e serem as próprias vitimas. Não entrei
no mérito se a favor ou contra, mas pelo que
anotei aqui da exposição de V S" há reividicações
que devem ser atendidas pelo DAChá outras que,
pelo meu ponto de vista pessoal, são improce
dentes.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO
Tenho uma rápida observação de tudo que ouvi
aqui, em primeiro lugar, acho que há uma tendên
cia irreversível.Parece-me que o próprio Ministério
da Aeronáutica admitiu, e o próprio documento
fornecido fala, inclusivepode se verificarem deter
minado trecho da página 3, em que diz:

"Ainda assim, consciente da natureza civil
da tarefa, está paulatinamente o Ministério
da Aeronáutlca'dímínuíndo a participação do
seu pessoal, transferindo os encargos a ele
mentos civis que estão sendo preparados no
recentemente criado Instituto de Aviação Ci
viL"

Quero enfatizar, também, a defesa intrasigente
- e todos nós fomos testemunhas do nosso rela
tor com relação, inclusive,ao problema de aciden
tes e outras questões.

Completando a defesa que estão fazendo de
uma tese que acho válida, faço uma ponderação,
menos na linha de quem está certo, de que as
razões que me levaram a simpatizar com a tese
da aviação, são muitas, porque são substantivas.
Da informação que ouvimos do Sr. Ministro, o
que mais me tocou foi o fato de que o sistema
brasileiro, integração no sistema de defesa aérea
com o sistema de segurança de trafégo, que foi
implantado simultaneamente, reduziu os investi
mentos.Isso me parece uma coisa lógica e impor
tante para um País das dimensões continentais
como o Brasil, pela suas condições econômicas,
dos custos de investimentos desse sistema, e o
próprio comandante aqui que, na exposição, tam
bém reconheceu isso, forma um todo homogê
neo de que uma decisão desta natureza não pode
ria ser implementada imediatamente, ela reque
reria um lapso de tempo para uma adpataçâo,

O que queria ponderar é que muitas das ques
tões levantadas pelos ilustres representantes dos
aeronautas e dos aeroviários, elas me tocam, e

estou de acordo com elas, mas não no conflito
militarcivil,mas, sim, do ponto de vista da demo
cracia. Vivemos num país onde a democracia não
está consolidada, tanto não está que todos nós
estamos aguardando o dia em que seja implan
tada. Está previsto na Constituição a próxima elei
ção do Presidente da República no sistema direto,
a própria Constituinte prevê e eu poderia citar
tantos outros casos mais fico em apenas um deles
porque estou envolvido, há muito tempo, numa
disputa entre o sindicato patronal e o sindicato
dos empregados. Eu e alguns companheiros da
Bahia, na área petroquímica que, provavelmente,
terá um quantativo maior do que os comandantes
de avião no Brasil.

O setor petroquímico só tem três núcleos, hoje,
írnportantes, fora as indústrias isoladas: São Pau
lo, Rio Grande do Sul e a Bahia. E numa recente
greve, há dois anos em que houve 171 demissões
- inclusive,o processo está no Tribunal Superior
do Trabalho - houve uma movimentação, inclu
sive no dia em que o Presidente da República
foià Bahia para a inauguração da Casa da Funda
çãoJorge Amado, manifestação que foipublicada
na imprensa e transmitida para todo o Brasil.Basi
camente, foi realizada sob o comando desses pe
troquímícos. É um sistema oligopolista, numa
quantidade de empresas, na área petroquímica,
ainda assim, muito maior do que, talvez, das três
grandes companhias de aviação e das aviações
de segunda e terceira linhas, como são chamadas
tecnicamente, porque é um número mais restrito.
No entanto, eles sofrem da mesma situação, não
conseguem, em determinado momento, resolver
o problema da admissão em função de coisas
existentes. Então, a deficiência, a meu ver, com
toda a sinceridade que coloco isso, porque faço
algumas restrições aos acontecimentos durante
a greve é, uma coisa de fazer greve, até mesmo
um piquete, a outra é ir além da greve, se exceder.

Não estou tomando partido, mas constando
um fato, um episódio, e tenho lutado para uma
decisão superior, e colocando que o problema
existe.Ele existe ainda mesmo em sindicatos mais
poderosos, mesmo em sindicatos quantitativa
mente maiores e em segmentos onde se tem
maior participação de empresas, porque o siste
ma tende ao oligopolismo, quer dizer, se é oligo
pólio puro ou não, é questionado. Enfim, estou
mostrando que, em determinado momento, essas
bandeiras que V.Sas, colocam com ênfase, com
muita segurança na defesa das teses, têm a ver
com o amadurecimento do processo democrá
tico. V.Sa., não resolve o problema no momento
em que administra. Essa linha de argumentação
é importante do ponto de vista da defesa dos
princípios democráticos, mas não para uma even
tual tomada de decisão. Acho que a eventual to
mada de decisão implica em outras coisas que
foram bem colocadas aqui.

Apenas esse o ponto de vista para futuros en
tendimentos e negociações, que achei importante
colocar, porque ajudaria a todos na defesa dessas
bendeiras.

O SR. JOSÉ CAETANO LAVORATO ALVES
- Ouvi a exposição do relator e gostaria de co
mentar algumas coisas.

O Projeto "Pássaro Civil", que é a desvinculação
da aviação civil do Ministérioda Aeronáutica, está
declarado e fundamentado nas razões que distri-

buímos aqui. São razões do cidadão, são a neces
sidade do próprio País.O próprio Ministroda Aero
náutica reconhece que isso terá que ser feito e
é irreversível. Apenas acho que quem tem que
decidir a hora e a forma de fazer não é o Ministro
da Aeronáutica, é o poder civil, é a sociedade
civil, é o Congresso e nós, como trabalhadores
do setor, pela quantidade de problemas e pelo
conhecimento que temos, achamos que isso deve
ser decidido na Constituinte. Não acredito que
tenhamos uma outra Constituinte a prazo tão cur
to. Não entendo que os Parlamentares devam dei
xar a cargo da análise do Ministério da Aeronáu
tica, quando, como e de que forma fazer a desvin
culação da aviação civildo Ministérioda Aeronáu
tica. Razão pela qual, entendo que algumas ques
tões levantadas aqui, foram apenas como exem
plo dos problemas existentes no setor, mas, na
verdade, não são as fundamentais, as fundamen
tais são do interesse do País.

Quando comentamos sobre Confins, sobre
Pampulha e sobre outras questões, foi muito me
nos discutindo se está certo ou errado, e muito
mais colocando que essas decisões deveriam ter
sido tomadas num processo de discussão muito
maior, dentro da sociedade, onde prevalecesse,
realmente, o interesse. Pode até estar certo. Não
é essa a questão que estamos discutindo.

Quando o Constituinte diz que acha um privilé
gio ter um tribunal especial citamos o tribunal
porque dentro da atual estrutura existente, onde
prevalece o interesse da segurança nacional, isso
não ê um privilégio,ê uma necessidade de subsis
tência, não só das empresas, como também do
trabalhador. É evidente que a modificação geral
da estrutura acaba tomando realmente o tribunal
inócuo e desnecessário, mas para isso é preciso
desvincular. Então, a tese principal a ser discutida
não é a questão do tribunal, é a questão da desvin
culação. Não é V.Ex" dizerem: ·V. S's têm algu
mas reivindicações", eliminando isso está resol
vido o problema! Como cidadãos, não podemos
aceitar isso. O problema fundamental não é esse.
Não se pode democratizar o País se as coisas
não são colocadas nos seus lugares, e são coloca
das nos seus lugares quando a sociedade civil,
representada pelo Poder Civil, representada pelo
Congresso, entende que deve ser colocado no
seu lugar e não quando apenas um setor da socie
dade no País, que é o MinistérioMilitar, determinar
quando é que ele acha que deve ser.

Disse também o nobre Constituinte que não
acha necessário ter escolas. Desculpe-me, mas
a importância que tem a aviação civil neste País
de dimensões continentais, não pode prescindir
de uma estrutura de ensino para a formação de
profissionais da aviação civil. Não podemos des
conhecer isso e dizer: "Não, isso aí não precisa,
porque a hora que precisar tem os aeroclubes
funcionando."

Não façam isso com a aviação civil. Não façam
isso, discutam e entendam a questão com a serie
dade que ela tem. Não há estrutura de ensino
para a formação de profissionais na aviação civil.
Se os militares saem para voar na aviação civil
não é porque os salários são altos, é porque os
deles são baixos. Essa relação também é macei
táveLEntão, é preciso que haja entendimento so
bre isso.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO
Acho, inclusive,que esse ponto que V.S' defendeu
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é fundamental, porque é importante que o Pais
possa ter, num futuro próximo, inclusive para ga
rantia estratégica, mantendo o ponto de vistamili
tar, como aconteceu nos Estados Unidos, sem
julgar o mérito, quando num dado momento que
houve uma greve de controladores de vôo, em
que se demitiram controladores de vôo, e o mero
cado de trabalho norte-americano imediatamente
absorvem é importante que o Pais possa ter uma
oferta de trabalho tal que dê segurança, porque
senão vaiacontecer o processo inverso.Seria uma
questão de monopólio de minorias. Neste ponto
estou inteiramente a favor.

Quanto mais tivermos oferta de mão-de-obra
qualificada,mais seguro será o sistema para todos
os usuários. Essa tese é fundamental, estamos
de acordo no particular.

O SR. JOSÉ CAETANO LAVORATO ALVES
- Com todo o respeito que tenho pela posição
que tomou o Ministro da Aeronáutica, "vamos
criar condições para que os aeronautas partici
pem da investigação de acidente", ainda voltarei
a este Congresso para dizer que isto não foi feito.

Quero saber qual é o instrumento jurídico que
S. Ex-vai criar para garantir, ou será uma norma
do DAC criada por um militar hoje que poderá
ser tirada por outro amanhã? Mas isso é apenas
um detalhe.

Se trabalharmos, realmente, na discussão da
desvinculação, criando a porta desta Constituição,
condições para que, num determinado período,
vamos dizer, um ano, um ano e meio ou dois
anos, aquilo que os Parlamentares entenderem
para consolidar uma nova estrutura aeronáutica
brasileira,aí, sim, o Congresso terá, como Consti
tuinte, cumprido a sua função em relação à ques
tão dos transportes do Pais. Caso contrário, pas
soi, pela Constituinte sem considerar a impor
tância, admitindo muito mais a visão militardesse
tipo de transporte e muito menos o interesse na
cional da integração dos transportes, todos eles.
Essa é a nossa visão.

A tese vai ser defendida em todas as instâncias
da Constituinte.Vamos às ruas para colher assina
turas e não queremos soluções paliativas e nem
que transformem isso numa briga nossa com os
militares,o que não existe.Não estamos brigando
com os militares, porque os respeitamos muito
quando cumprem as suas reais funções, mas não
aceitamos quando eles esctrapolam as suas fun
ções e tentam fazer do transporte aéreo apenas
um palco para experiências do chamado poder
aéreo.

O SR. JOÃO CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA
- Ouvi o ilustre Relator falar sobre o tribunal
aéreo. Fui criado numa casa onde todos os ho
mens eram advogados e todos advogados de de
fesa. Nunca aprendi a acusar ou a condenar al
guém. Sou neto de um homem que morreu em
defesa das suas idéias, esse homem chamava-se
João Pessoa. Tenho um passado, portanto, de
defesa, e nunca tive um passado de julgamento.

Como defendemos a criação do tribunal aéreo,
defendemos exatamente o direito de defesa do
avidor, quando acusado de alguma infração. Não
é possível um oficial militar da Força Aérea que
temporariamente ocupa um cargo, e que normal
mente é por dois ou três anos por necessidade
de troca de função, numa sala, sem ouvir o avia
dor, julgar e punir o aviador. Não posso ter a

minha carreira encerrada porque um homem jul
gou se acertei ou se errei. Eu quero ter o direito
de defesa e isto a não ser que se dê outro nome,
só pode ser feito num tribunal de justiça, não
em um tribunal de acusação. Jamais eu me per
mitiria,ou jamais qualquer um de nós nos permiti
riamos, criar um tribunal de acusação, pelo con
trário, é um tribunal de defesa.

Para encerrar, eu estou com 47 anos, quando
tinha 20 anos fIZ uma operação dentária e tirei
um dente. Em 1985, coincidentemente após o
nosso movimento de greve de helicópteros, fui
fazer o meu exame de saúde, que sou obrigado
a fazer a cada 6 meses, e fui considerado inapto
porque me faltava um dente, tirado aos 20 anos
de idade. Fui obrigado a colocar uma ponte.

Só quero poder me defender, porque fiquei20
anos - entrei para a aviação em 1958, - façam
V. Ex-a conta, sem esse dente. Milagrosamente,
em 1985, eu fui obrigado a colocar uma ponte
porque estava inapto para voar. O que é que um
dente aqui detrás me impede de pilotar?Eu piloto
com a minha cabeça, com o meu sentimento,
com o meu equilíbrio, com os meus olhos, com
as minhas mãos e com os meus pés e não com
os meus dentes. Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE (DirceuCarneiro)-Agra
decemos as exposições feitas aqui, e registramos
que todas elas serão publicadas na sua integra,
no Diário da Constituinte. Temos certeza de que
essas informações, como todas as demais que
chegaram aqui para a avaliação, análise e o co
nhecimento dos Constituintes, vão pesar no mo
mento em que cada Constituinte for decidir sobre
essas questões que vão ser apreciadas, debatidas,
examinadas durante todo este ano, relativamente
à questão constitucional.

Ditoisto, agradecemos as informações trazidas
aqui, elas são valiosas, vão ser levadas em conta,
e agradecemos também a presença dos Consti
tuintes que participaram.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 40
minutos.)

20'Reunião

Às dezoito horas e dezenove minutos do dia
dezenove de maio do ano de um mil novecentos
e oitente e sete, em sala do Anexo IIdo Senado
Federal, sob a presidência do Constituinte Dirceu
Cameiro, reuniu-se a Subcomissão da Questão
Urbana e Transporte, presentes os seguintes Se
nhores Constituintes:Gerson Marcondes, LaelVa
rella,Paulo Zarzur,Assis Canuto, Sérgio Naya,My
rian Portela, Luis Roberto Ponte, Dirceu Cameiro,
LuizMarques, Denisar Ameiro e Mauro Miranda.
Havendo número regimental é dispensada a leitu
ra daAta da reunião anterior, o Senhor Presidente
comunicou haver a Subcomissão recebido as
emendas de n'" sete a duzentos e setenta e nove.
O Senhor Constituinte Luis Roberto Ponte indaga
se os Constituintes terão acesso às cópias dessas
emendas e a Presidência responde que delas se
rão feitos avulsos. A seguir, o Senhor Presidente
anuncia que continua em discussão o Anteprojeto
do Relator. O Senhor Constituinte Luis Roberto
Ponte efírrnahaver recebido um outro Anteprojeto
e indaga à Presidência qual o que está valendo.
O Senhor Constituinte Denisar Ameiro indaga a
qual dos dois deverão ser apresentadas emendas.

O Senhor Presidente afirma que o outro Antepro
jeto distribuído foi solicitado aos Assessores pela
Presidência e que deveria ser considerado como
uma outra sugestão a ser estudada. As dezoito
horas e quarenta e dois minutos, o Constituinte
Assis Canuto solicita ao Presidente que encerre
a reunião, tendo em vista os compromissos que
os aguardam. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerra a Reunião. Para constar,
eu, MarildaBorges Camargo, Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. Sala de Reu
niões da Subcomissão, em dezenove de maio
do ano de um mil novecentos e oitenta e sete.

Anexo, transcrição das notas taquigráDcas
da reunião do dia 19 de maio de 1987, às
18:00 horas e 19 minutos, da Subcomissão
da Questão (/rbana e Transporte, na sala da
Comissão de Legislação Social, Anexo U. Ala
SenadorAlexandre Costa, Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ha
vendo número regimental, declaro aberto os tra
balhos da reunião da Subcomissão da Questão
Urbana e Transporte.

Hoje, ainda em plena vigência do acolhimento
das emendas, que havíamos fixado, em pricípio,
até às 19 horas do dia de hoje, acabamos de
receber as notas taquigráficas de um comunicado
da Presidência da Assembléia Nacional Consti
tuinte, na sessão que está decorrendo ainda, de
que foi prorrogado para às 20 horas do dia 20
do corrente mês.

Desta forma, ampliou-se ainda até amanhã o
prazo para o recebimento das emendas. Portanto,
suponho, nestas circunstâncias, tenha-se tam
bém ampliado o prazo para a entrega do relatório.

Apesar da apreensão do nosso Relator, vamos
aguardar novas comunicações.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
- Sr. Presidente, apenas para lembrar que no
aviso dado no Plenário da Constituinte foi dito
prorrogado o prazo de recebimento das emendas,
mas não o de entrega final do relatório. Textual
mente, foi avisado assim pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Au
mentará, então, a densidade de emendas por ho
ras decorridas, para o relatório. Continuam em
debate o relatório, as emendas.

Está em debate a proposta da nossa Subco
missão.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
Sr. Presidente, não sei se vamos receber as emen
das que foram distribuídas nesta fase para uma
análise, para podermos entrar em debate, conhe
cendo o que foi sugerido.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Co
munico que temos 228 emendas já recebidas,
até este momento, e que aqui, no arquivo da Se
cretaria, já temos cópias, estão sendo impressos
os avulsos de cada uma das emendas. Salvo me
lhor juízo, se os companheiros desejarem, pode
mos mandar providenciar, na base da cópia mes
mo, um número mais reduzido, para que todos
tenham conhecimento.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Sr. Presidente, se V. Ex-me permite.
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o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Pois
não. Tem a palavra V. Ex'.

O SR . RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
- Há duzentas e tantas emendas, formalmente.
Na realidade, cada emenda contém três, quatro,
cinco subemendas. Há proposta aqui sobre mora
dia com vinte artigos, e há algumas que são o
próprio substitutivo. Assim, se formos contar arti
go por artigo, proposta por proposta, emendas,
passarão de oitocentas.

O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIRO
Eu pediria mais.

Além de termos o anteprojeto, que foi prepa
rado pelo nosso Relator, também chegou às nos
sas mãos outro anteprojeto. Significa que as
emendas serão feitas no anteprojeto do Relator
ou nesse outro que chegou também?

O SR. CONSTITUINTE LAEL VARELLA - Sr.
Presidente, o Companheiro DenísarAmeíro quer
se referir a esse documento que recebemos, no
sentido de se saber qual é a sua validade.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Sim.
Conversando com vários Companheiros e anali
sando informações que me chegaram de todas
as áreas que puderam fazer chegar a mim algum
documento, solicitei à nossa Assessoria, que
acompanhou durante todo o período os trabalhos
da reunião, para sistematizar uma proposta dentro
de uma ordem constitucional, isto é, dentro de
uma disposição constitucional adequada, do pon
to de vista das nossas assessorias, e que conti
vesse alguns aspectos que entendemos funda
mentais. Por exemplo, que contivesse a gestão
democrática da cidade. Um dos pontos que en
tendemos fundamental debater, na formação do
relatório, que tivéssemos também uma disposi
ção mais específica de cada coisa, dentro de uma
ordenação constitucional que parece sustentável,
afinal.

Feito isto, distribuir-se-ia a todos os compa
nheiros, como um elemento para debatermos.
Evidentemente, S. EK'procurou também o gaba
rito proposto pelo Relator, isto é, mais ou menos
o mesmo número de artigos e também de temas,
ainda como elemento para debate.

Temos notado, e já propus a alguns compa
nheiros, em outra oportunidade, para nos reunir
mos não dentro das formalidades de uma reunião
oficial da Subcomissão, para podermos debater
detalhadamente essas questões, que, pela forma
lidade das reuniões aqui, não temos conseguido.
Assim, esse documento seria, exatamente, para
analisarmos em uma reunião informal, que eu
gostaria de propor aos companheiros, e, então,
debatermos, para que esse relatório seja o produ
to das idéias aqui debatidas e das propostas dos
companheiros da nossa Comissão. Esse relatório
estivemos, inclusive, discutindo e comentando
com o Relator - deve ter, no mínimo, oito votos
favoráveis, positivos. Esta é a condição sem a
qual o relatório não poderá avançar, não existirá.
O relatório não existirá se não tiver oito votos
positivos.

Assim, proporia à Comissão que discutissemos
abertamente, sem as formalidades da reunião, da
ata, de todas essas coisas aqui, e propormos, real
mente, um corpo orgânico, etc., dentro de um
entendimento de todos os Companheiros, pois
não percebi conflitos insuperáveis. Se houvesse,

poderíamos discutir outras formas, mas como
não estou percebendo qualquer conflito de pro
postas insuperáveis, creio que podemos resolver
a todas, numa negociação, num entendimento,
onde vamos eliminar, digamos assim, as dezenas
de emendas, com uma palavra, com um texto,
com uma coisa qualquer, e as pessoas que propu
seram as emendas serão contempladas nesses
textos e nessa ordenação. Aidéia é mais ou menos
esta.

O SR. CONSTITUINTE LAELVARELLA - Sr.
Presidente, apenas para completar. Digo quando
as emendas foram apresentadas, porque V. Ex'
falou duzentas e poucas emendas...

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
São umas oitocentas emendas.

o SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIRO
...e todas elas estão calcadas exatamente em cima
do anteprojeto feito pelo nosso Relator. Desta for
ma, vai ser uma confusão. Até que V.Ex' entenda
que este artigo a que V.Ex' se referiu no relatório
está na outra... Por isso, fiz esta pergunta, qual
estaria valendo ou se valem as duas.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Esclareço que recebo esse documento apenas
como sugestão. Vou submeter o meu relatório.
Estou lendo uma a uma as emendas, e já li todas
que chegaram a mim, já as assinei todas. Vou
submetê-Ias, artigo por artigo, item por item, à
votação.

Quando perdedor, terei o máximo de humíl
dade em acatar, por votação, o desejo da maioria.
Recebo este documento, com máximo prazer, vou
estudá-lo e, dentro do possível, dentro de meu
juízo, sentindo que ele expressa a maioria, vou
acatá-lo! se não for, e houver aqui outros substi
tutivos que poderão ser apresentados, vamos dis
cuti-los. Vou apresentar, dentro do que o Regi
mento permitir, o meu relatório, o meu antepro
jeto e vou debater, colocar em votação artigo por
artigo. Espero que consigna aprovação, pelo me
nos da maioria, o meu anteprojeto. Não vou dizer
que vou conseguir a aprovação de todos. É facul
tado não só aos Membros, como aos seus Suplen
tes, apresentar substitutivos. Então, se houver aqui
10 substiMivos não dá. Por isso o Relator está
aqui dia e noite estudando. Vou apresentar aquilo
que o Regimento me permite. Poderei ser perde
dor, poderei apresentar um anteprojeto que não
venha a espelhar o desejo da maioria da minha
Subcomissão. !'ú terei a humildade de fazer um
novo, exatamente aquilo que a maioria dos Mem
bros deseja. No entanto, vou fazer o meu relatório
e submeter, honestamente, um a um todos os
artigos.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Pro
ponho, para o nosso bom desempenho, que esse
relatório deva refletir, e isso é elementar, a pro
posta da Subcomissão e do conjunto - deIXO
bem claro esse aspecto, creio que não há diver
gência neste ponto - que ele seja uma porposta
orgânica. Não vai ser artigo por artigo que vai
ser submetido; vai-se submeter o relatório. De
pois, os destaques e outros que podem ser sub
metidos um a um. Propomos que sejam elabo
rados em conjunto também, para que possamos
evitar o máximo de conflitos ou submissão à vota
ção de itens que possam deformar o relatório.

Podemos, melhor do que por voto, conseguir um
relatório por acordo.

Esta é a nossa proposta.

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Se colocarmos em votação será unânime.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - EKa
to. Há muita coisa que, com uma palavra, com
uma adequação pertinente, se resolve; não pre
cisa ir à votação. Não precisa a pessoa requerer
um destaque para votar.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Basta perguntarmos: de acordo com o nO 1, 2,
3, 4? E por aí afora...

O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIRO~
Quer dizer, Constituinte José Ulisses de Oliveira,
que V. Ex' está fazendo essa proposta para um
pré-entendimento, numa reunião informal, onde
não haverá ata, para discutir os pormenores, para
dar até condições de V.EK' fazer um relatório.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)
Inclusive porque viabilizaa negociação de Consti
tuinte que tiver uma proposta, para que possa
defender, justificar, propor, conceder.

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Esse prazo de emenda, sendo prorrogado para
amanhã, teremos reunião amanhã às 5 horas?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Creio
que vamos ter que receber emendas amanhã até
às 20 horas. Estou à disposição dos Companhei
ros que quiserem fazer reunião amanhã, às 17
horas.

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Então, vamos colocar em votação, para decidir,
de uma vez, se haverá reunião amanhá.

O SR. CONSTITUINTEDENISARARNEIRO
Sr. Presidente, apenas uma questão. Esse ante
projeto que nos foiapresentado hoje foi elaborado
pela Assessoria da nossa Subcomissão?

O SR. CONSTITUINTE LAELVARELlA- Foi
por solicitação minha.

O SR. CONSTITUINTEASSIS CANUTO- Sr.
Presidente, estamos muito perto de encontrar um
consenso nesta Subcomissão, porque não há
realmente divergências profundas entre as idéias
do Relator, que já conhecemos, e esse trabalho
da Assessoria. Eles estão muito próximos, não
há divergências muito profundas.

Com relação ao elevado número de emendas,
acredito que após serem perquiridas pela Asses
soria, poderão ser englobadas em assuntos perti
nentes pelo Relator, com o apoio da Assessoria,
e muitas delas talvez até já embutidas no relatório
oficial desse trabalho da Assessoria, para que pu
déssemos depois encontrar o consenso. Se va
mos trabalhar no sentido do consenso, podería
mos - concordo com V. Ex" -, depois de apre
ciadas essas emendas, fazer uma reunião, vamos
dizer oficiosa, para encontrarmos realmente os
pontos de vista comuns. Naturalmente aquelas
que não tiverem condições de um acordo consen
sual virão para o Plenário, para uma votação, mas
esses casos deverão ser muito restritos. É o que
melhor convém para a Comissão. Como V. Ex"
disse muito bem, e quero crer que aqui está impe
rando este objetivo, o Relator, adjetivamente, é
um Relator e não o propositor de um anteprojeto.
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S. Ex-propõe baseado nos relatórios, nos depoi
mentos, nas propostas que cada Constituinte
apresenta.

Louvo a iniciativada busca do consenso, numa
reunião extra-oficial,oficiosa, para que realmente
o Relator tenha tranqüilidade de fazeras propostas
de analisar, aquelas que não estejam em desa
cordo com seu ponto de vista e estejam em acor
do com o ponto de vista da maioria dos Consti
tuintes.

O SR. CONsmUINTE SÉRGIO NAYA - Sr.
Presidente, acabei de falar que o. relatório está
próximo um do outro. Citando um exemplo: no
usucapião, um diz 12 anos, outro diz 3. Doze
anos é um período bastante grande. Por que essa
Assessoria não acopla, se o nosso Relator faz um
novo relatório ou dá uma nova dimensão a esse
relatório?

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Te
nho impressão de que essas questões é que vão
fazer parte do entendimento, para se encontrar
o eixo comum por onde deve passar o relatório.
Tenho impressão também de que é exatamente
nesse sentido, da busca do aperfeiçoamento, o
esforço que todos aqui estão fazendo, para que
saia o melhor. Gostaria de evitar, se for possível,
que, de repente, entremos em um conflito que
tenha que ser oito ou oitenta. Se pudermos equa
cionar, sem levar a uma decisão de votação, seria
mais interessante. Imagino que esse processo po
deria avançar mais na qualidade que o debate,
o diálogo, etc. poderia melhorar a qualidade da
proposta.

A SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELLA
- Sr. Presidente, só tenho que louvar essa inicia
tiva de sentarmos à mesa e de batermos todas
as questões que vierém a lume e à tona, nesses
dias em que se debateu o anteprojeto, ou mesmo
todas aquelas idéias que percorreram essas salas
durante as sessões públicas. Entendo que deve
ser feito, neste momento, é o que V.Ex" propõe,
que nos debrucemos nos relatórios, nas emendas
apresentadas e que cada um exponha novamente
suas idéias, para que possamos chegar a um con

:senso. Até para se dar, como tenho dito, aquele
respeito ao que todos nós viemos fazer aqui, ao
que todos dissemos aqui. Se não buscarmos esse
consenso, talvez, o nosso tempo passado aqui
tenha sido em vão. Será da mais alta validade
que procuremos buscar os pontos que temos em
comum, e creio que são muitos. Talvez seja até
uma questão de semântica o que nos separe,
e possamos ter um relatório que espelhe tudo
aquilo que foi debatido aqui e, mais do que isto,
espelhe tudo aquilo que a população brasileira
espera de nós relativamente à Questão Urbana
e Transporte. Essa reunião proposta por V. Ex
é da mais alta validade.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Con
tinua em discussão.

Estamos encontrando uma dificuldade ele
mentar para começar esta proposta. Assim, se
os Companheiros aceitarem a não conclusão ain
da das emendas que estão chegando, porque isso
nos cria uma dificuldade incrível,se forem analisa
dos alguns itens e sobre eles chegarem emendas
posteriormente, eles ficarão prejudicados, penso
que não temos outra alternativa senão águardar
a chegada de todas as emendas. Portanto, pode-

ríamos fazer uma reunião informal depois de ama
nhã, dia 21, pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Infor
mal, Faríamos às dez horas?

O SR. CONSmUINTE SÉRGIO NAYA - Sr.
Presidente, a titulo de adiantar a coisa, V. Ex' já
tem parte das emendas ai, certo?

O SR. PRESIDENTE (Dírceu Cameiro) - Sim.

O SR. CONSmUINTE SÉRGIO NAYA - Te
mos assessores e o Relator, que é pessoa das
mais interessadas, aqui na Subcomissão, não só
por apresentar um bom relatório, mas pela capa
cidade que tem demonstrado. V. Ex' não acha
que valeria apena iniciarmos já uma triagem do
dia de amanhã? Porque senão começará uma
reumão pela manhã e terminará à tarde e noite
a dentro, pelo grande número de emendas. Pode
ríamos, muito bem, fazer uma triagem, ver as
que coincidem, as que servem, as que não ser
vem. Não é que sirvam todas não. O relator com
a assessoria de V.Ex"e mais as pessoas interes
sadas, viríamos aqui amanhã ou depois de ama
nhã, e marcaríamos a reunião. Essas emendas
todas, 800 sugestões que temos ai, mais o que
tem feito, vamos passar o dia todo aqui e não
chegaremos a nada.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - V.
Ex" sabe que o Relator já está fazendo isso. Se
os companheiros quisessem participar, seria mui
to interessante.

A SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELLA
- Podiamos fazer vir sistema de fichamento das
emendas por assunto: desapropriação, usuca
pião, conceito de questáo urbana, transporte, con
centração de propriedade.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Clas
sificar as propostas por assunto. Isso mesmo. Per
feito. Eu acho que isso seria muito valioso, inclu
sive para debatermos depois.

A partir de amanhã, às 9 horas, eu colocarei
a 3'-Secretaria, o gabinete e as respectivas instala
ções à disposição dos companheiros que quise
rem irlá trabalhar. E também as cópias das emen
das chegadas, até agora, para ficarem à dispo
sição dos companheiros que vierem ajudar.

Eu convocaria os assessores para compare
cerem nesse trabalho que os companheiros da
Subcomissão desejarem elaborar.

Com a palavra o Sr. Constituinte Assis Canuto.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO 
Conforme o que foi expoxto e com os compro
missos que nós temos hoje, ainda, eu solicitaria
a V. Ex' que consultasse o Plenário sobre o inte
resse de terminar a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Se
os companheiros anuírem, nós encerraremos es
ta reunião e convocaremos para o dia 21, às 9
horas, uma reunião que seria para um entendi
mento entre os membros desta Subcomissão e,
a partir de amanhã, às g horas, estará à disposição
o material recebido com as assessorias que pude
rem nos ajudar e os nossos Constituintes, mem
bros da Comissão.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

16' Reunião Ordinária, realizada
em 25 de maio de 1987

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas,
na Sala da Comissão de Assuntos Regionais 
Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subco
missão dos Negros, Populações Indígenas, Pes
soas Deficientes e Minorias, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Ivo Lech, com a presença
dos seguintes Constituintes: Doreto Campanan,
Bosco França, A1ceno Guerra, Benedita da Silva,
Jacy Scanagatta, José Carlos Sabóia, Nelson Sei
xas, Salatiel Carvalho, Ruy Nedel, Osmir Lima e
Sandra Cavalcanti. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou iniciados os traba
lhos e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, que foi considerada aprovada.
Estiveram presentes ainda os seguintes Consti
tuintes: Fábio Feldmann, VivaldoBarbosa, Narcil
Mendel e Edmílson Valentin.Em seguida, o Rela
tor Constituinte Alceni Guerra fez a apresentação
formal do Substitutivo ao Anteprojeto original.
Após a apresentação o Senhor Presidente acolheu
os pedidos de destaques, e em seguida deu início
ao processo de votação que se desenvolveu da
seguinte forma: Substitutivo apresentado pelo Re
lator Constituinte Alceni Guerra que teve a seguin
te votação nominal: Doreto Campanari - sim,
Alceni Guerra - sim, Benedita da Silva - sim,
Jacy Scanagatta - sim, José Carlos Sabóia 
sim, Nelson Seixas - sim, Ruy Nedel - sim,
Salatiel Carvalho - sim, Osmir Lima - sim, San
dra Cavalcanti - sim e Ivo Lech - sim; sendo
aprovado o Substitutivo. Destaque número 01 pa
ra votação da Emenda 0001 de plenário de Auto
ria do Constituinte Ruy Nedel, Substitutiva ao Arti
go 12 do substitutivo apresentado, que teve a
seguinte votação nominal: Doreto Campanari 
"sim, com a seguinte declaração de voto: "Em
virtude da emenda em questão assegurar aos ín
dios a preservação de suas reservas minerais e
naturais, impedindo a implantação de projetos
latifundiários a exemplo do Jari dentro de reservas
indígenas. Evitando a devastação de florestas que
podem alterar o equilíbrio ecológico do continen
te. Sou favorável à sua aprovação". Bosco França
- não, Alceni Guerra - não, Benedita da Silva
- não, Jacy Scanagatta - não, José Carlos Sa-
bóia - não, Nelson Seíxas - sim, Ruy Nedel
- sim, Salatiel Carvalho - não, Osmir Lima 
não, Sandra Cavalcante - não e Ivo Lech 
não; sendo rejeitada a Emenda número 001 de
plenário por nove votos a três. Destaque número
02 para votação da Emenda na 0002 de autoria
da Constituinte Benedita da Silva que transfere
o Artigo 6 do capítulo referente aos negros para
o Capítulo de Direitos e Garantias, que apresentou
a seguinte votação nominal: Doreto Campanari
- sim, Bosco França - sim, Alceni Guerra 
sim, Benedita da Silva - sim, Jacy Scanagatta
- sim, José Carlos Sabóis - sim, Nelson Seixas
- sim, Ruy Nedel - sim, Salatiel Carvalho -
sim, Osmir Lima - sim, Sandra Cavalcante 
sim e Ivo Lech - sim, sendo aprovada a emenda
número 03 para Emenda 0003 de plenário de

autoria do Constituinte José Carlos Sabóia que
Modificaa redação do Artigo 33 parágrafo primei
ro suprimindo a expressão "Na falha", que apre-
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sentou o seguinte processo de votação: Doreto
Campanari - sim, Bosco França - SlITl, Alcem
Guerra - sim, Benedita da Silva - sim, Jacy
Scanagatta - sim, José Carlos Sabóia - sim,
Nelson Seixas - sim, Ruy Nedel - sim, Salatiel
Carvalho - sim, Osmir Lima - sim, Sandra Ca
valcanti - sim e IvoLech - sim, sendo aprovada
aEmenda 0003 de plenário por unanimidade.
Destaque número 04 para a Emenda n° 0004
de plenário que suprime a expressão orientação
sexual do Altigo 2 parágrafo primeiro; de autoria
do constituinte Salatiel Carvalho que apresentou
o seguinte processo de votação: Doreto Campa
nari - não, Bosco França - não, Alceni Guerra
- não, Benedita da Silva - não, Jacy Scanagatta
- sim, José Carlos Sabóia - não, Nelson Seixas
- não, Ruy Nedel - não, Salatiel Carvalho -
sim, Osmir Lima - não, com a seguinte decla
ração de voto:" o termo "orientação sexual" não
pretende legalizar a união homossexual, mas, sim,
evitar a discriminação, que sabemos existir, nota
damente com relação ao emprego. A grande
maioria das empresas, qu que publicas que priva
das rejeitam o cidadão ou cidadã homossexual.
E é contra apenas essa discriminação que voto
não ao destaque do Constituinte Salatiel Carva
lho", Sandra Cavalcanti - sim, e Ivo Lech 
não; sendo rejeitada a Emenda n° 0004 de plená
rio por nove votos a três. Destaque número 05
para a Emenda n° 0005 de plenário de autoria
do Constituinte Ruy Nedel que Suprime o Artigo
34,que apresentou o seguinte processo de vota
ção: Doreto Campanari - não, Bosco França
- não, Benedita da Silva- não, JacyScanagatta
- não, José Carlos Sabóia - não, Nelson Seixas
- não, Ruy Nedel - sim, Salatiel Carvalho -
não, Osmir Lima - não e IvoLech - não; sendo
rejeitada a Emenda n° 0005 de plenário por onze
votos a um. Em seguida usaram da palavra os
Senhores Constituintes: Benedita da Silva, Bosco
França, José Carlos Sabóia, Osmir Lima e Alceni
Guerra. Como parte final dos trabalhos o Senhor
Presidente falou da amplitude dos trabalhos da
Subcorrussão e enalteceu a qualidade dos traba
lhos nela desenvolvidos com especial atenção ao
Substitutivo apresentado pelo Constituinte Alceni
Guerra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos da
Subcomissão às 13:00 horas, convocando os Se
nhores Constituintes para a Solenidade de Início
dos Trabalhos da Comissão da Ordem Social a
realizar-se, dia vinte e cinco de maio às dezesseis
horas, no Auditório Petrônío Portela do Senado
Federal. E, para constar, Carlos Guilherme Fonse
ca, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

ANEXOÀATA DA 16'REilNIÃODAsas
COMISSÃO DOS NEGROS, POPilLAÇÕES
INDÍGENAS, PESSOASDEFICIENTESEMI
NORIAS. REAliZADAEM 25 DE MAIODE
1987, ÀS 09 HORAS, ÍNTEGRA DO ACOM
PANHAMENTO TAQilIGRÁFICo, COM va
BLlÇÃODEVIDAMENTEAUTORIZADA, PE
LO SENHOR PRESIDENTEDASilBCOMlS
SÃo, CONSTITilINTEIVOLECH.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Havendo
número legal, declaro aberta a reunião da Subco-

missão dos Negro Populações Indígenas. Pessoas
Deficientes e Minorias. A nossa pauta de hoje é
a votação do Anteprojeto da Subcomissão. Passa
mos a palavra ao Relator Alceni Guerra para fazer
a sua exposição e proceder à leitura do docu
mento preparado para ser submetido à deoisão
dos Srs. Constituintes.

Com a palavra o nobre Relator Alceni Guerra.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, Sr's, e Srs. Constituintes, recebemos no
prazo regimental oitenta e nove emendas ao Ante
projeto que havíamos apresentado. Foi aprovado
um expressivo número dessas emendas, alteran
do o anteprojeto inicial, principalmente na sua
forma e também, podemos dizer, um pouco no
seu conteúdo. Em função do número de emendas
aceitas, aprovadas, houvemos por bem redigir,
um substitutivo que passamos a ler aos Srs. Cons
tItuintes, para que seja submetido ao processo
de votação pelo Sr. Presidente:

DIREITOS E GARANTIAS

"M 1° A sociedade brasileira é pluriét
níca, ficando reconhecidas as formas de orga
nização nacional dos povos indíginas.

Art. 2° Todos, homens e mulheres, são
iguais perante a lei, que punirá como crime
inafiançável qualquer discriminação atentó
ria aos direitos humanos e aos aqui estabe
lecidos

§ 1° Ninguém será prejudicado ou privile
giado em razão de nascimento, etnia, raça,
cor, sexo, trabalho, religião, orientação se
xual, convicções políticas ou filosóficas, ser
portador de deficiência de qualquer ordem
e qualquer particularidade ou condição so
cial.

§ 2° O Poder Público, mediante progra
mas específicos, promoverá a igualdade so
cial, econômica e educacional.

§ 3° Não constitui discriminação ou privi
légio a aplicação, pelo Poder Público, de me
didas compensatórias, visando a implemen
tação do principio constitucional de isonomia
a pessoas ou grupos vitimas de discrimina
ção comprovada.

§ 49 Entendem-se como medidas com
pensatórias aquelas voltadas a dar preferên
cia a determinados cidadãos ou grupos de
cidadãos, para garantir sua participação igua
litária no acesso ao mercado de trabalho,
à educação, à saúde e aos demais direitos
socíars,

NEGROS

Art. 3° Constitui crime inafiançável subs
tírnar, esclareotipar ou degradar grupos étni
cos mesmos, por meio de palavras, imagens
ou representações, através de quaisquer
meios de comunicação.

Art. 4.0 A educação dará ênfase à igual
dade dos sexos, à luta contra o racismo e
todas as formas de discriminação, afirmando
as características multiculturais e pluriétnicas
do povo brasileiro.

Art. 5° O ensino de "História das Popula
ções Negras, Indígenas e demais Etnias que
compõem a Nacionalidade Brasileira" será
obrigatório em todos os níveis da educação
brasileira, na forma que a lei dispuser.

§ 6° Caberá ao Estado, dentro do siste
ma de admissão nos estabelecimentos de
ensino público, desde a creche até o segundo
grau, a dotação de uma ação compesatória
visando à integração plena das crianças ca
rentes, a adoção de auxíliosuplementar para
alimentação, transporte e vestuário, caso a
simples gratuidade de ensino não permita,
comprovadamente, que venham a continuar
seu aprendizado.

Art. 7° O Estado garantirá o título de pro
priedade definitiva das terras ocupadas pelas
comunidades negras remanescentes dos
Quilombos.

Art. 8° Lei ordinária disporá sobre a fixa
ção de datas comemorativas de alta signifi
cação para os diferentes segmentos étnicos
nacionais.

Art. 9" O Pais não manterá relações di
plomáticas e não firmará tratados, acordos
ou convênios com países que desreipeitem
os direitos constantes da "Declaração Uni
versal dos Direitos do Homem", bem como
não permitirá atividades de empresas desses
países em seu território.

POPULAÇÕES INDÍGENAS

Art. 10. Os índios gozarão dos direitos
especiais previstos neste capítulo, sem pre
juízo de outros instituídos por lei.

§ 1° Compete à União a proteção às ter
ras, às intituições, às pessoas, aos bens, à
saúde e a garantia à educação dos índios.

§ 2° A educação de que trata o parágrafo
anterior será ministrada, no nível básico, nas
línguas matema e portuguesa, assegurada
a preservação da identidade étnica e cultural
das populações indígenas.

§ 39 São reconhecidos aos índios a sua
organização SOCial, seus usos, costumes, lín
guas, tradições e seus direitos originários so
bre as terras que ocupam.

Art. 11. A execução da política indige
nista, submetida aos princípiose direitos es
tabelecidos neste capítulo, será coordenada
por órgão próprio da administração federal,
subordinada a um Conselho de representa
ções indígenas, a serem regulamentados em
lei.

Art 12. As terras ocupadas pelos índios
são inalienáveis, destinadas à sua posse per
manente, ficando reconhecido o seu direito
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais
do solo e do subsolo, das utilidades nelas
existentes e dos cursos fluviais, assegurado
o direito de navegação.

"I ° São terras ocupadas pelos índios as
por eles habitadas, as utilizadas para suas
atividades produtivas, e as áreas necessárias
à sua reprodução ffsica e cultural segundo
seus usos, costumes e tradições, incluídas
as necessárias à preservação do meio am
biente e do seu patrimônio cultural.

§ 2° As terras indígenas são bens da
União, inalienáveis, imprescritíveis e indispo
níveis a qualquer título. vedada outra destina
ção que não seja à posse e usufruto dos
próprios índios.

§ 3° Aos índios é permitida a cata, faisca
ção e garimpagem em suas terras.
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§ 4° A pesquisa, lavra ou exploração de
minérios e riquezas naturais, somente pode
rão ser desenvolvidas como privilégio da
União,no caso de exigiro interesse nacional
e de inexistirem reservas conhecidas e sufi
cientes para o consumo interno, e explorá
veis, em outras partes do territóriobrasileiro.

§ 5° A exploração de madeira prevista
no parágrafo anterior implica na obrigato
riedade de reflorestamento, com árvores da
mesma espécie.

§ 6° Exirgir-se-àa autorização das popu
lações indígenas envolvidas e a aprovação
do Congresso Nacional, caso a caso, para
o início de pesquisa, lavra ou exploração de
minérios nas terras por elas ocupadas.

§ 7° Nos casos previstos no § 4°,o Con
gresso Nacional estabelecerá, caso a caso
um percentual do total da produção do ma
terial explorado necessário ao custeio das
despesas com a pesquisa, lavra exploração
das riquezas minerais e naturais nas terras
indígenas, sendo que, o restante da produção
será de propriedade exclusiva dos índios.
A comercialização desta produção far-se-á
com a interveniência do Ministério Público,
sendo nula qualquer cláusula que fixe preços
ou condições inferioresàqueles vingentes no
mercado interno. Caberá ao Tribunalde Con
tas da União fiscalizar o fiel cumprimento
do estabelecido neste parágrafo, enviando ao
Congresso Nacional relatório semestral fun
damentado, denunciando imediatamente
qualquer irregularidade verificada.

Art. 13. A União dará início à imediata
demarcação das terras "reconhecidas" ocu
padas pelos índios,devendo o processo estar
concluído no prazo máximo de 4 (quatro)
anos.

§ l° Caberá ao Serviço Geográfico do
Exército implantar a medida prevista no ca
put, devendo, a cada ano, concluir, pelo me
nos, a demarcação de 25% (vinte e cinco
por cento) das terras "reconhecidas" ocupa
das pelos índios.

§ 2° As terras ocupadas pelos índios, e
atualmente não "reconhecidas"; terão, quan
do de seu reconhecimento; sua demarcação
concluída no prazo máximo,de 1 (um) ano.

§ 3° Ficam vedadas a remoção de gru
pos indígenas de suas terras - salvo nos
casos de epidemia, catástrofes da natureza
e outros similares, ficando garantido seu re
torno às terras quando o risco estiver elimi
nado e proibida,sob qualquer pretexto,a des
tinação para qualquer outro fim, das terras
temporariamente desocupadas - e a aplica
ção de qualquer medida que limiteseus direi
tos à posse e ao usufruto exclusivo.

Art. 14. São nulos e extintos e não pro
duzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer
natureza, ainda que já praticados, que te
nham por objeto o domínio, a posse, o uso,
a acupação ou a concessão de terras ocupa
das pelos índios.

§ 1° A nulidade e a extinção de que trata
este artigo não dão direitode ação ou indeni
zação contra a União ou os índios, salvo
quanto aos pretendentes ou adquirentes de
boa fé, em relação aos atos que tenha versa
do sobre terras ainda não demarcadas, caso

em que o órgão do poderlpúblico que tenha
autorizado a pretensão ou emitido titulo res
ponderá cívelmente.

§ 2° O exercício do direito de ação, na
hipótese do parágrafo anterior, não autoriza
a manutenção do autor ou de seu litiscon
sorte na posse de terra indigena.

§ 3° O disposto no parágrafo primeiro
deste artigo não impede o direitode regresso
do órgão do poder público nem elide ares
ponsabilização penal do agente.

§ 4° Os atos que possibilitem,autorizem
ou constituam invasões de terras indigenas
ou restrição ilegal a algum dos direitos aqui
previstos, caracterizam delito contra o patri
mônio público da União.

Art. 15. Os índios, suas comunidades e
organizações, o Ministério Público e o Con
gresso Nacional, são partes legítimas para
mgressar em Juízom em defesa dos interes
ses e direitos dos índios.

Parágrafo único. A competência para di
rimirdisputas sobre os direitosindígenas será
sempre da Jústiça Federal

Art. 16. Ao Ministério Público compete
a defesa e proteção dos direitos dos índios,
judiciale extrajudicialmente,devendo agir de
ofícioou mediante provocação.

§ 1° A proteção compreende a pessoa,
o patrimônio material e imaterial,o interesse
dos índios, a preservação e restauração de
seus direitos, a reparação de danos e a pro
moção de responsabilidade dos ofensores.

§ 2° Em toda relação contratual de que
puder resultarprejuízoaos direitosdos índios,
será obrigatórioa interveniênciado Ministério
Público, sob pena de nulidade.

Art. 17. Compete exclusivamente ao
Congresso Nacional legislar sobre as garan
tias dos direitos dos índios.

PESSOASPORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Art. 18. O Poder Público implementará
políticas destinadas à prevenção de doenças
ou condições que possam levarà deficiência.

Parágrafo único. Alei disporá sobre a res
ponsabilidade daqueles que contribuam para
criar condições que possam levar à deficiên
cia.

Art. 19. O Poder Público assegura às
pessoas portadoras de deficiência a educa
ção básica e profissionalizante gratuita desde
o nascimento e sem limitede idade, sempre
que possível em classes regulares, garantido
a assistência e o acompanhamento especia
lizados.

§ 1° É assegurado, em todos os graus
de ensino, a utilizaçãodas técnicas especiais
empregadas na educação das pessoas porta
doras de deficiência.

§ 2° Em seus respectivos orçamentos,
a União, os Estados e os Municípios desti
narão para educação das pessoas portadoras
de deficiência10% (dezpor cento) dos recur
sos carreados para a educação.

Art. 20. Às pessoas portadoras de defi
ciência, o Poder Público garante assistência,
tratamento médico-hospitalar e habitação e
reabilitação adequadas, além de integração
na vida econômica e social do País.

§ 1° Aleidisporá sobre o papel da Admi
nistração Pública, da empresa estatal e da
empresa privada no processo de integração
de pessoas portadoras de deficiênciana vida
econômica e social do País,e sobre a conces
são de iniciativas às atividades relacionadas
ao exercício profissionaldessas pessoas.

§ 2° Em seus respectivos orçamentos,
a União, os Estados e os municípios desti
narão para a saúde e assistência social das
pessoas portadoras de deficiência 10% (dez
por cento) dos recursos carreados para a
saúde e asístência social.

Art. 21. O Poder Público garante trata
mento em instituições apropriadas às pes
soas portadoras de deficência incapazes de
suprirem sua própria subsistência ou de se
regerem.

Art. 22. É proibido a discriminação de
pessoas portadoras de defícêncía no que se
refere especialmente à admissão ao trabalho
e direitos decorrentes.

Art. 23. Os edifícios públicos e particu
lares de freqüência aberta ao público, os lo
gradouros públicos e os meios de transportes
coletivos serão adaptados para que as pes
soas portadoras de defíclênciatenham a eles
livreacesso.

Art. 24. É assegurado às pessoas porta
doras de deficiênciasensorial e da falao direi
to à informação e à comunicação, conside
rando-se as adaptações necessárias.

Art. 25. A responsabilidade penal das
pessoas portadoras de deficiênciamental se
rá determinada em função de sua idade men
tal.

Art. 26. As pessoas portadoras de defi
ciência que não apresentem comprovadas
condições de habilitação profissinal ou este
jam em processo de habilitação ou reabilita
ção, e que sejam carentes de recursos ou que,
sendo menores, pertençam à família despro
vida dos recursos necessários à subsistência,
têm direito a pensão de valor não inferior ao
salário mínimo.

Art. 27. São isentas de tributos as entida
des sem fins lucrativos dedicadas ao 'ensino,
habilitação, reabilitação e tratamento de pes
soas portadoras de deficiência,bem como as
dedicadas a pesquisas relacionadas à melhoria
das condições de existência dessas pessoas.

Parágrafo único. Aleidisporá sobre a isen
ção de tributos para a aquisição de material
ou equipamento especializados para pessoas
portadoras de deficiência.

MINORIAS

Art. 28. É livrea manifestação do pensa
mento, de crença religiosa e de convicções
filosóficas e políticas,vedado o anonimato.

§ 1° As diversões e espetáculos públicos
ficamsujeitos às leisde proteção da sociedade.

? 2° Cada um responderá, na forma da
lei,pelos abusos que cometer no exerciciodas
manifestações de que tratar este artigo.

§ 3° Não é permitido o incitamento à
guerra, à violênciaou à discriminação de qual
quer espécie.

Art. 29. Fica assegurada a igualdade de
direito de todas as religiões
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§ 1° É garantido a prática de culto religio
so, respeitada a dignidade da pessoa.

§ 2° Será prestada, nos termos da lei, as
sistência religiosa as Forças Armadas e auxilia
res e, nos estabelecimentos de internação co
letiva, aos interessados que solicitarem direta
mente ou por intermédio de seus represen
tantes legais, respeitado o credo de cada um.

§ 3° Os cemitérios terão caráter secular
e serão administrados pela autoridade muni
cipal, permitindo-se a todas as confissões reli
giosas praticar neles os seus ritos.

§ 4° As associações religiosas poderão, na
forma da lei, manter cemitérios particulares
e crematórios.

Art. 30. Os estabelecimentos de ensino
poderão ministrar aulas de religião, idiomas
e tradições que forem do interesse da comu
nidade que atendam, ressalvado o caráter não
obrigatório das aulas de religião.

Art. 31. Os presidiários e as presidiárias
têm direito à dignidade e integridade física e
mental, à assistência espiritual, educacional,
jurídica, sanitária, à sociabilidade, à comunica
bilidade, ao trabalho produtivo e remunerado,
na forma da lei.

Parágrafo único. É dever do Estado man
ter condições apropriadas nos estabelecimen
tos penais, para viabilizar um retacionamento
adequado entre as presidiárias, seus esposos
ou companheiros e filhos.

Art. 32. O Estado indenizará, na forma
que a lei dispuser, o presidiário que ultrapassar
o cumprimento do prazo de sua condenação,
sem prejuízo da ação penal contra a autoridade
responsável.

EACÁCIA CONSTITUCIONAL
Art. 33. Os direitos e garantias constatan

tes desta Constituição têm aplicação imediata.
§ 1° Na omissão da lei, o juiz decidirá so

bre o caso de modo a atingir os fins da norma
constítuoonal.

§ 2° Verificando-se a Inexistência ou omis
são da lei, que inviabilizea plenitude da eficácia
de direitos e garantias asseguradas nesta
Constituição, o Supremo Tribunal Federal re
comendará ao poder competente a edição de
norma que venha a suprir a falta.

Art. 34. A omissão no cumprimento dos
preceitos constitucionais será de responsabi
lidade da autoridade competente para sua apli
cação, implicando, quando comprovada, em
destituição do cargo ou na perda do mandato
eletivo.

É este, Sr. Presidente, Sl"s e Srs Constituintes,
o substitutivo que apresentamos ao nosso ante
projeto, redigido anteriormente, como aqui relata
mos, de comum acordo com a vontade e a opi
nião externadas pelos Constituintes que fazem
parte desta Subcomissão ou que não fazendo par
te, tenham redigido emendas, ou anteriormente,
sugestões de normas constitucionais e também
expressão da vontade manifestados pelas comu
nidades que, através de suas lideranças, aqui ex
puseram suas vontades.

Não é - e isso podemos afirmar, sem nenhu
ma sombra de dúvida - o nosso anteprojeto
e o nosso relatório fruto da vontade pessoal ou
da opinião única e exclusiva do Relator, mas fruto
do consenso dos Constituintes membros desta

Subcomissão, dos Constituintes de outras comis
sões que aqui enviaram as suas sugestões e das
lideranças das comunidades interessadas que
aqui se manifestaram de uma forma democrática,
livre, com acentuada participação.

Gostaria, Sr. Presidente, de agradecer o traba
lho eficaz e eficiente dos três Assessores que a
Constituinte colocou à nossa disposição; Dra.
Márcia, Dr. Fernando e o Dr. Wilson; aos Secre
tários da Subcomissão, às Sras. e Srs. Consti
tuintes e, especialmente, a forma democrática co
mo V. Ex" dirigiu os trabalhos desde o início da
instalação desta Subcomissão.

O SR PRESIDENTE ( Ivo Lech) - Vamos pro
ceder à votação do substitutivo elaborado pelo
nobre Relator Alcem Guerra.

O SR CONSTITUINTE RUINEDEL-Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra a V.Ex", pela ordem.

O Sr. CONSTITUINTERUYNEDEL-Sr. Presi
dente, a votação é sobre todo o bloco, ressal
vadas as emendas para discussão, ou sem essa
ressalva?

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Ressalvadas
as emendas.

A Mesa deve informar aos Srs. Constituintes
que só poderão ser apresentadas emendas de
plenário. Votaremos o substitutivo no seu todo.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Não
serão votadas as emendas, entáo, caso a caso?
Sugeriria até uma prática que me parece muito
salutar, mas, me rendo, e nesse caso já gostaria
de pedir o destaque para uma emenda de minha
autoria.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCAN
TI - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Condedo
a palavra a V.Ex"

A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCAN
TI - Sr. Presidente, na condição de suplente na
Subcomissão, quena, em primeiro lugar, dar os
parabéns ao trabalho desta Subcomissão, que
acompanhei, o tempo todo, às vezes à distância,
mas sempre muito bem informada do que ocorria
pelo nosso Relator, Constituinte Alceni Guerra,
que fez um trabalho muito leal em relação às
propostas dos Constituintes.

Em todas as Subcomissões, nesta Casa, em
que os Relatores realmente aguardaram a entrega
de sugestões e a entrega de emendas para só
então elaborarem os seus relatórios, o processo
de votação foipacífico, foi fecundo e andou dentro
das normas democráticas. E isso ocorreu, aqui,
nesta Subcomissão.

Quer-me parecer que, neste momento, qual
quer emenda que ainda possa ser apresentada
diria respeito apenas a alguns aspectos de reda
ção. São as únicas que, eventualmente, poderiam
ser informalmente apresentadas. Quem for muito
purista em termos de linguagem, pode apresentar
ao Relator sugestões para uma melhora aqui ou
ali do texto.

Mas as emendas que, rejeitadas nas discussões
anteriores, os autores quiserem que voltem à dis
cussão, terão oportunidade de apresentar as
emendas na Comissão Temática, trabalho que

se Inicia exatamente a partir de hoje, às 10 horas
da manhã, quando será instalada a Comissão da
qual esta Subcomissão faz parte.

Então, gostana apenas de, levantando esta
questão de ordem, lembrar à Presidência que
qualquer emenda ainda pode ser apresentada na
fase da Comissão. Essa fase da Comissão vai,
a partir de hoje, até o dia 15 de junho, quando
o trabalho das comissões temáticas deverá estar
terminado para que, então, a Comissão de Siste
matização possa recebê-los.

Gostaria de registrar, Sr. Presidente, a minha
satisfação em ver o excelente trabalho desta Sub
comissão conduzido por V. Ex" e relatado pelo
Constituinte Alceni Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Vamos pro
ceder à chamada nominal dos Srs. Constituintes
e o voto será proferido "sim" ou "não", aceitando
o "sim" o substitutivo elaborado pelo Relator.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Sr. Presidente, quando fui ligar o microfone, não
deu tempo de pedir um destaque para o art. 6°,
das Minorias, que entendemos deveria entrar em
Direitos e Garantias que o texto serve para todas
as categorias e não, especificamente, apenas para
os negros. Pedimos destaque, tanto eu como a
Constituinte Benedita da Silva para este art. 6°
Sem nenhum demérito é apenas uma questão
de translocação que dá uma abrangência maior.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra a V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sr. Presidente, informei-me com o Secre
tário e ele falou-me que o pedido de destaque
tem que ser no momento do voto

Então, queria um pedido de destaque para o
art. 38, § 1°.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Aprovado
o substitutivo, ressalvando-se os destaques.

Declaramos aprovado o substitutivo e suspen
demos os trabalhos por dez minutos para que
sejam elaboradas as emendas de plenário.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa às 9 horas e 55 minutos

e reaberta às 10 horas e 5 minutos).
Está reaberta a reunião.
Concedo a palavra ao nobre Constitumte Ruy

Nedel, antes informamos que temos cinco desta
ques de emendas de plenário ao substitutivo do
Relator.

Com a palavra o nobre Constituinte Ruy Nedel
para discussão e para a defesa do seu destaque
de emenda de plenário.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Gos
taria de fazer um elogio fraterno ao excelente tra
balho da Mesa, principalmente do Relator Alceni
Guerra. Um trabalho muito bem elaborado, trans
mitindo quase que in totum o sentimento e a
angústia de todos os setores que aqui vieram para
contribuir conosco na elaboração de uma Carta
Magna mais justa e além do sentimento teve a
racionalidade de saber aplicá-lo no papel.
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Fiz uma emenda de plenário pedindo a elimina
ção do art. 34, não porque não caiba, mas por
me parecer que compete a outras Subcomissões;
não altera em nada, só reforça uma idéia que
seria, me parece, enxugada, posteriormente, na
Comissão de Sistematização. É mais para evitar
que adiante possam querer eliminar em cima de
um artigo que talvez não fosse da competência
da Subcomissão, esta nossa, e fosse aproveitada
depois na Comissão da Ordem Social para elimi
nar mais artigos.

A inconstitucionalidade por omissão é
uma competência de outras Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Bom, sobre
a emenda posta em destaque, Emenda n9 1, me
parece até.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra a V.Ex', pela ordem.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, acho que V.Ex' poderia permitir que abor
dássemos já a Emenda n° 5 a que se refere o
nobre Constituinte que sobre a mesma já fez im
portantes considerações e não perderíamos tem
po.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Passemos,
então, a votação da Emenda n° 5.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - A
Emenda n° 5 seria só supressão do art. 34. Supri
mi-lo porque sabemos que está fazendo parte
em outras Subcomissões; tenho trabalhado tam
bém na Subcomissão da Garantia da Constitui
ção, Reformas e Emendas, e lá é tratado da in
constitucionalidade por omissão - e aqui surge
um litígio bastante sério, que é chamado a desti
tuição do cargo ou perda do mandato eletivo.
A inconstitucionalidade por omissão é um tema
polêmico e que deve se cuidar muito no tipo de
punição, porque em muitos casos ela não gera
o litígio de maldade, muitas vezes, nem mesmo
de fraqueza. A inconstitucionalidade por omissão
pode ocorrer pelo Poder Executivo, pelo Poder
Legislativo, pelo Poder Judiciário e os vários seto
res, os sociais. A perda de mandato eletivo, por
exemplo, poderia determinar o fechamento de
um Congresso, numa eventualidade de uma in
constitucionalidade por omissão do Poder legis
lativo, às vezes, por não haver sido flagrado numa
determinada inconstitucionalidade, e que só vai
surgir quando a base, efetivamente, reclamá-lo.
O grande valor da inconstitucionalidade por omis
são é o da defesa da sociedade ou de setores
da sociedade que poderão sofrê-Ia na ponta da
linha social, sem que o Congresso saiba, ou mes
mo sem que um Poder Executivo saiba. E no
fim, uma vez arguida, ela é constatada e deve
ser corrigida. Mas aí a punição em destituição
de cargo, ou perda de mandato eletivo, podemos
gerar uma polêmica muito séria, que em determi
nado momento será questionada, se é o Presi
dente da República que deve perder o cargo, ou
se é todo um Congresso que deve perder o seu
mandato eletivo. E dentro desta minha angústia,
num problema que, me parece, compete a outras
Subcomissões, acho que caberia melhor deixar
mos o art. 34 de lado, devidamente ordenado
em outras duas Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Informamos
que poderão fazer uso da palavra quatro Consti
tuintes em cada destaque de emenda de Plenário,
dois favoráveis e dois para contraditar.

Para contraditar o destaque rr 5, o nobre Relator
Alceni Guerra.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, SI" e Sr" Constituintes, entendo a preocu
pação nobre do Constituinte Ruy Nedel. No entan
to, considero que todo o anteprojeto, sem este
artigo, realmente poderá receber da sociedade
brasileira a mesma conceituação que recebeu do
jomalista Carlos CastelJo Branco: ingênua. Se nós
não amarrarmos preceitos constitucionais fortes
que constam deste anteprojeto, como, por exem
plo, a demarcação das terras indígenas, o direito
dos negros, o direito à cidadania dos deficientes
físicos, e coisas que por vezes, lidas no anteprojeto
possam parecer elementares, com este artigo 34,
realmente estaremos dando ao anteprojeto uma
visão ingênua, de alguém que se preocupou mui
to, ou fez um anteprojeto utópico, que não possa
ser posto em prática. Acho que realmente esta
não é a Subcomissão que devesse tratar da in
constitucionalidade por omissão. Mas este tema
foi tantas vezes abordado aqui, tantas vezes refe
rido e tantas vezes defendido, e pedido, como
se refere o Sr. Presidente, que achei por bem
colocá-lo em nosso anteprojeto. Entendo perfeita
mente, Constituinte Ruy Nedel, que aqui não é
exatamente a Subcomissão que deva tratar desse
assunto. Mas considero que estas duas razões,
o pedido insistente dos Constituintes da Subco
missão, e realmente o fato de que se não se colo
car esse artigo aqui no anteprojeto, ele passa a
ser utópico e ingênuo. Por isso eu peço aos Cons
tituintes a manutenção do artigo, até porque lá
na Comissão de Sistematização teremos a oportu
nidade de brigar, junto com as demais Subco
missões, especialmente a Subcomissão a que se
referiu V.Ex', pela inserção na Constituição deste
importante preceito constitucional.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Para a defesa
do destaque, para contraditar, para contestar o
Constituinte José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA-Sr. Presidente, Sr. Relator, SI" e SI"" Cons
tituintes:

Eu gostaria de lembrar ao digno Constituinte
Ruy Nedel que o art. 34, está dentro de uma lógica,
que é desse último item, eficácia constitucional.
Se por um acaso, nós não tivéssemos tido a preo
cupação de resguardar constitucionalmente toda
esta p.irposta que está sendo objeto de preocu
pação em toda a elaboração da nova Constituição,
em todas as Subcomissões até o presente mo
mento, se não em todas, pelo menos na maioria,
então estaríamos correndo o risco de não reforçar
a proposta perante a Subcomissão que tem trata
do desta questão, como é o caso da Subcomissão
das Garantias da Constituição, l!'~e'não garantir
esta proposta também a nível da Sistematização
e do Plenário. Acredito que em termos de uma
lógica específica, em termos puramente técnicos,
o digno Constituinte Ruy Nedel tem toda a razão.
Agora, a nível de nossa proposta, com uma visão
política, e dentro das preocupações políticas de
reforçar a idéia da inconstitucionalidade por omis
são, tenho a sensação de que estaríamos errando

politicamente - e concordo plenamente com o
nosso Relator Alceni Guerra, quando coloca a crí
tica que nos foi feita, antes mesmo que o nosso
relatório estivesse sido aprovado: estaríamos sen
do ingênuos, acreditando que as minorias neste
País pudessem avançar se não tivessem o crivo,
a amarração que está assegurada no art. 34. Falo
com toda a honestidade, com toda a sinceridade,
que, na minha avaliação, esse relatório do emi
nente e digno Constituinte Alceni Guerra está mui
to bem elaborado, muito bem feito, com toda
a nossa participação. Agora, se por um acaso
o nosso Relator tivesse omitido o art.34, o relatório
perderia muito em consistência. Sei que haverá
um capítulo especial da nova Constituição sobre
esta questão. Mas é fundamental a disposição,
politicamente, e com a preocupação de que a
nova Constituição tenha outro significado a nivel
das mudanças sociais, das mudanças políticas
da sociedade brasileira, um termo de um compro
misso de mudança, que está exatamente sinteti
zado, a nível do exercício efetivo da cidadania,
no art. 34.

Muito obrigado.

O SR RELATOR(Alceni Guerra) - Eu poderia
reforçar, Sr. Presidente, com um exemplo bas
tante prático.

O Constituinte José Carlos Sabóia apresentou
uma emenda, colocando no art. 13, § 1°, que
diz que caberá ao Serviço Geográfico do Exército
implementar a medida prevista no caput, que
fala sobre a demarcação das terras indígenas,
uma emenda colocando a palavra "preferencial
mente", dando chance, abertura de que se não
houvesse condições por parte do Serviço Geogr~

fico do Exército, pudéssemos contar com outro
serviço. Recusamos a emenda que incluía a pala
vra "preferencialmente", exatamente por força do
art. 34, para obrigar o Ministro do Exército, por
força de norma constitucional, demarcar as terras
dentro do prazo previsto. Se nós retirarmos o art.
34, não estaremos dando a força que queremos,
e seria daí injusta a rejeição da emenda que pro
pôs aqui o Constituinte José Carlos Sabóia. Acho
que o art. 34, realmente, reforça todo o nosso
capítulo.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Em votação
o destaque para a Emenda de Plenário rr 5, que
pede a eliminação do art. 34, do substitutivo. O
"Sim" nominal conservará e votará favoravelmen
te o destaque. O "Não" manterá o art. 34 do
substitutivo.

(Procede-se à votação

Resultado da votação: está rejeitado o destaque
da Emenda de Plenário n° 5.

Passamos agora à apreciação e à discussão
do destaque n9 1, de autoria do Constituinte Ruy
Nedel. S. Ex' tem 5 minutos para a defesa do
seu destaque e da sua emenda.

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL - Vamos
ver se obtive alguma vantagem com esta Emenda
rr 5, que me possibilitou fazer um panorama rápi
do da competência do nosso relator, e talveztenha
penetrado um pouco mais nas consciências dos
nossos amigos Constituinte, que agora votem fa
voravelmente à emenda, porque esta sim, me pa
rece...
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o SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Eu diria que
V. Ex"está exercendo aqui uma chantagem emo
cionaI.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Esta
me parece não só uma defesa maior da mais
sofrida das minorias, como pode vira representar
a salvação do elemento nativo em nosso País.
Não quero ser apocalíptico, mas insisto, este item
pode representar a salvação dos povos indígenas
do Brasil.

Quero lembrar aqui o que todos nossos colegas
Constituintesjá sabem. Até a Emenda 001/8, trata
da questão das terras ocupadas pelo índios. Na
minha emenda referia-se ao art 11, no antepro
jeto do Relator. Agora ficou como sendo do art.
12.

Consta uma aprovação parcial que me gratifica
muito, e houve aprovação na questão da explo
ração da madeira.

Não foram todos aqui agora presentes que ou
viram, mas vimos como no Mato Grosso foram
utilizadosos próprios índios para o desmatamen
to, para depois eles serem enxotados.

O SR. RELATOR (AlceniGuerra) - Constituin
te Ruy Nedel, se V. Ex' me permitir, vou ler o
texto de sua emenda para que os demais Consti
tuintes possam acompanhar.

A emenda do Constituinte Ruy Nedel que S.
Ex" transformou agora em emenda de Plenário,
diziao seguinte:

"Dê-se a seguinte numeração e redação
etc...

"§ 1° Somente às populações indígenas
é permitida a cata, faiscação e garimpagem
de suas terras, sendo obrigados a comecia
lizá-Ios com a União.

§ 2° Fica proibido por um periodo de
30 anos toda e qualquer lavra,ou exploração
por empresas estatais ou privadas.

§ 3° A exploração de madeiras só pode
rá ser efetuada mediante contrato das nações
indígenas com a União, sendo obngatôrío
o reflorestamento com árvores da mesma
espécie."

Da emenda do Constitumte Ruy Nedel aprovei
tamos este final, reflorestamento com árvores da
mesma espécie, transformando num parágrafo,
e entendemos que o restante da emenda devesse
ser rejeitada pelo espírito do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Vamos
lembrar que a população indígena no Brasilestava
em tomo de 220 mil habitantes, e agora passou
para em tomo de 250 mil. Está começando a
haver um aumento populacional de uma raça que
estava sendo posta em extição.De vários milhões,
no descobrimento do Brasil, chegamos ao ponto
de eliminar várias nações, extingui-Iasda face da
terra. Mas ainda, como população nativa, resta
vam 220 mil.Agora houve um pequeno aumento.
E a mineração poderiá siginificaro seu extermínio.
Então por causa desses argumentos, além da
questão das florestas, que está devidamente res
guardado no novo projeto, coloco o prazo de uma
geração para que depois se possa verificar esta
questão das jazidas minerais em terras inígenas.
Estivemos in loco. Vimoso que é uma garimpa
gem, o que ela liquida no meio ambiente, o que
fazo mercúrio para a fauna das terras dos índios,
o que ela extingue de peixes e animais de porte,

inclusive.que vão beber das águas contaminadas
de mercúrio jogado nos rios pelos garImpeIros.
Sabemos que toda a exploração industrial de mi
nério, seja qual for ele, gera necessariamente até
a condensação humana da raça dominadora, do
poder, e formam-se cidades em torno desse pólos
de exploração. Háduas coisas que não vina Histó
ria da humanidade, uma é guerra sem comer
ciante logo atrás, e outra é exploração, mesmo
com empresas do Governo,sem que isso gerasse
populações urbanas ao derredor. Isso será uma
fatalidade. Devemos poupar o índio, pelo menos
por uma geração, e não vejo nada de anacrônico
nisso, neste pleito, porque esta reserva do nosso
subsolo continuaria como patrimônio da Pátria,
e talvez nos desse grandes benefícios, no futuro,
após uma geração. Mas além disso, me parece
que o art. 12, até porque quiseram dificultar, hou
ve intenção de dificultar essa mineração, o art.
12 ficou com excesso de parágrafos, com pará
grafos longos, vários deles, onde vemos, por
exemplo, o 7°,que tica se referindo ao 4°,e mesmo
assim, com uma terminologia extensa Tenho a
firme convicção de que este artigo, passando os
seus 3 parágrafos que deixamos transcritos na
Emenda 00118 me parece que objetiva bem, de
fende o índio, não impede o desenvolvimento de
nossa Pátria, não é uma questão essencial. Con
forme consta dos artigos, só em último caso, e
este último caso o poder inventa para explorar
uma terra dos índios. E estes 3 parágrafos pare
cem-me bastante objetivos. Leia-se art. 12 e po
nha-se:

§ 1° Somente às populações indígenas
é permitida a cata, faiscação e garimpagem
de suas terras, sendo obrigados a comercia
lizá-loscom a União.

Impede o contrabando, impede a entrada de
elementos de outros países, para negociar direta
mente com eles. E a cata, a faiscação é um siste
ma laboral fácil, não teria aquelas conseqüências,
e é o que estaria ali fácil para a exploração. O
próprio índio fariao serviço e comercializariacom
a União.

"§ 2° Fica proibido, por 30 anos, toda
e qualquer lavraou exploração por empresas
estatais e privadas."

O § 3° é o que foi atendido, que é na questão
da necessidade de haver reflorestamento em ca
sos de exploração de madeiras de lei feita em
terras indígenas.

Insisto na abrangência e na importância social
sem alterar o caminho da economia do Brasil.

Era isso que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Para contra
ditar a Emenda n° 1 de plenário, o nobre Consti
tuinte Bosco França.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Concordo que é um dever dos brasileiros zelar
pelas suas tradições e pelas suas origens através
das nações indígenas. Mas, entendo, também,
que o Brasil é um País extremamente pobre e
extremamente explorado nas suas regiões mais
prósperas que são regiões, inclusive, ocupadas
pelas nações indígenas. Sabemos que o índio bra
sileiro não tem condição de executar uma lavra
ou um garimpo sozinho e a Nação inteira estaria
a esperar este desenvolvimento daqui, talvez, a
100 ou 200 anos. Acredito que devemos pre-

servar ao máximo tudo o que se referir ao índio
brasileiro, mas devemos fazê-lo em consonância
com o desenvolvimento de terminadas áreas, que,
sem dúvida,imprescindíveis para que o Brasilsaia
desse endividamento que atravessamos por hora.

Com relação à Região Norte do País,onde estão
alocadas as principais nações indígenas, tenho
a dizera V. Ex"que nós costumamos saber notícia
de aeroportos clandestinos de missionários orga
nizados, inclusive, para desenvolver uma política
de contrabando e de exploração das terras e do
subsolo brasileiro. Por isso, quero deixar a minha
palavra aqui contra essa emenda, porém, com
uma ressalva. No seu § 3°, onde se refere ao
reflorestamento em terras indígenas, entendo que
a exploração deve ser feita por empresas privadas
nacionais e pelo Estado se for preciso, porém,
concordo plenamente com a necessidade de um
reflorestamento, principalmente com árvores da
mesma espécie, para que não seja ferida a ecolo
gia na região explorada. Porém, com relação à
pesquisa de minérios, sou favorável a que seja
feitatambém por empresas privadas devidamente
organizadas e fiscalizadas pelo Poder Público.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Para falar
em defesa da emenda, concedo a palavra ao no
bre Constituinte Doreto Campanari.

O SR. CONSTITUINTE DORETO CAMPANARI
- Sr. Presidente, sou favorável à emenda do no
bre Constituinte RuyNedel em sua totalidade, nos
§§ 1a, 2° e 3° No § 1°; "Somente às populações
indígenas é permitida a cata, faiscação e garim
pagem nas suas próprias terras, sendo obrigadas
a comercializá-Ias com a União."

Nós lembramos que existem mais de mil em
presas mineradoras em situações irregulares e
explorando as terras indígenas. Agora há pouco
falou o nobre Constituinte Ruy Nedel sobre con
trabando. Nós lembramos com tristeza que no
ano de 1985 e 1986 fizeram contrabando de ouro
para o Uruguai de 56 toneladas, enquanto a Caixa
Econômica Federal registrou apenas 20 tonela
das de ouro. Então, o ouro foi para o Uruguai,
que não é produtor de ouro, mas hojé é expor
tador. Então, 56 toneladas pelo valoratual dá qua
se 1 bilhão e 500 milhões de dólares, quer dizer,
dá para pagar uma centésima parte da nossa dívi
da externa. Então, isso realmente tem que ser
analisado e fiscalizado.

Ainda sobre minério, lembramos que com o
ferro e o manganês nós produzimos o melhor
aço e o Brasil tem o melhor ferro e o melhor
manganês em qualidade, sendo o primeiro produ
tor do mundo. No entanto, nós ocupamos o 20'
lugar no mundo, na produção de aço. Enquanto
que o Japão, que importa o nosso minério e que
também importa da Afrícado Sul, que é o terceiro
produtor desse minério, e da União Soviética que
é o segundo, o Japão ocupa o primeiro lugar
no mundo na produção do aço. Aqui no Brasil
o que nós temos de aço é só a Ferrovia do Aço,
em que gastaram bilhões de dólares numa obra
inacabada.

Agora, com relação ao § 2°, também o nosso
total apoio, pois entendo que o nobre Constituinte
está sendo generoso pedindo apenas 30 anos,
pois deveria pedir muito mais, porque nós temos
que preservar aos nossos descendentes esse pa
trimônio. Não vai aqui um nacionalismo lírico,
é realmente um nacionalismo dinâmico de nossa
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parte em preservar essas riquezas por um tempo
ainda maior.

Muitoobrigado.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem, pois cheguei um pouco atrasado e
gostaria de saber se Constituintes de outras sub
comissões têm direito ao uso da palavra e se
posso pedir apartes ou se não posso pedir apartes
na discussão.

O SR.PRESIDENTE (IvoLech) - V.Ex' é dado
o direito de se expressar.

a SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Sou o 1°_Vice-Presidenteda Subcomissão de Saú
de, Seguridade e do Meio Ambiente e a preocu
pação com relação à permissão de exploração
de madeira, dizrespeito ao fato de que, das flores
tas tropicais remanescentes no mundo, a maior
parte se concentra no Brasil, e nós temos sido
os campeões mundiais da devastação florestal.
Acada hora 100 milárvores são derrubadas neste
País. Então, preocupa-me um pouco que se per
mita a explorãção dessas madeiras e gostaria de
pedir um esclarecimento ao nobre Constituinte
Ruy Nedel: quando S. Ex' coloca exploração de
madeira, se as reservas indígenas estariam sub
metidas à legislação constitucional, às normas
constitucionais com relação ao meio ambiente,
ou se nós estaríamos excepcionando e permitindo
que os índios se utilizassemdessas florestas.Preo
cupa-me muito que se abra uma permissão para
que se exploreessas florestas, principalmente por
que elas são as útimas remanescentes e abrigam
uma diversidade genética inexistente em outras
partes do mundo.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- É evi
dente que têm a obrigação de preservação do
meio ambiente, até porque as terras são um patri
mônio da União,e a União estará obrigada consti
tucionalmente a cumprir as normas constitucio
nais, no que se refere à defesa do meio ambiente.

Com relação a essa questão das florestas, va
mos esclarecer um pouco, nós temos visto que
a exploração da nade ira é um fato concreto.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
A preocupação que tenho, nobre Constituinte, é
que essas florestas têm um tempo de formação
de alguns milhares de anos, muitas vezes. Então,
o reflorestamento muito embora, seja uma me
dida que vamos sempre recomendar, é absoluta
mente inviável em termos ecológicos. Se nós abri
mos mão e permitimos, realmente, a utilização
dessas áreas que não seja sob restrito respeito
ao meio ambiente e ao equilíbrio ecológico nós
corremos o risco de acontecer o que já houve
em Rondônia, em que num período de 10 anos
nós destruímos 15% do território, o equivalente
a 3 milhões e 200 mil hectares, e áreas que eram
florestas há 10 e 15 anos são, hoje, verdadeiros
desertos, um estado de pré-desertificação.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Para contra
ditar está inscrito o nobre ConstituinteJosé Carlos
Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Sr. Presidente, com referência à emenda
do nobre ConstituinteRuyNedel,gostaria de dizer,
até por um dever de consciência, que participei
do momento em que o nosso ilustre Relatoresta-

I

va elaborando e discutindo essa questão. Gostaria
de declarar que a minha compreensão - consta,
inclusive,na minha proposta inicial- era no sen
tido de aprovar a proposta do nobre Constituinte
RuyNedel, porque além de estar escrito aqui pelo
Relator, acho que é a única forma que nós temos
de preservar as terras indígenas, o direito dos ín
dios à vida, à sua cultura, à sua vida social, à
sua organização social. Pessoalmente aprovo a
proposta na forma como está no art. 12, no seu
§ 4°. Seria uma ilusão pensarmos que é possível
garantirmos o direito à vida, aos índios, à sua
história, às suas terras, se avançássemos mais
do que aqui está.

O SR.CONSTITUINTE RUY NEDEL- Permite
V. Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Penso,
exatamente, ao contrário. É ilusão pensarmos que
abrindo a janela para uma exploração maciça em
presarial do subsolo indígena, aí sim, é ilusão nós
acreditarmos que isso não vai ocorrer com toda
a catástrofe para as nações indígenas e gerando
a limitação de área. Não tenho a menor dúvida
de que esse será um meio utilizadopara diminuir
as áreas indígenas. A única maneira que vejo,
e aí é uma questão de visão prática, a única ma
neira que vejo é deixar o período de uma geração
de 30 anos para que esse conjunto de nações
indigenas se multiplique, duplicando, triplicando
a sua população e avançando no sistema de orga
nização na sua relação com o branco, com o
Govemo do qual ainda está numa forma excessi
vamente dependente, um pouco primária, um
pouco ingênua, e aí sim se poderá discutir nova
mente.

Tenho toda a convicção de que tentando ema
ranhar, mas abrindo a janela, será desmoronada
a porta e todo resto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Continuando a minha argumentação,
com todo respeito à proposta do nobre Consti
tuinte Ruy Nedel, sinceramente eu aprovaria a
emenda do nobre Constituinte, se, por um acaso,
não constasse do artigo a disposição constitu
cional de que qualquer exploração de minério
nas terras indigenas somente será feita,permitida,
caso a caso, e com a aprovação do Congresso
Nacional. E um outro item, que somente será
feita pelo Estado, pela União. Não será permitida
a exploração de empresas. Por que aprovo nesta
forma e não na forma mais justa - acredito 
com uma visão histórica maior, como está pro
pondo o Constituinte Ruy Nedel - faço questão
de acentuar esse aspecto - mais justa e com
a visão histórica mais ampliada como a que o
nobre Constituinte Ruy Nedel está formulando?
Por um motivo: apesar de ter feito a proposta
inicialmente na forma como o Constituinte Ruy
Nedel está fazendo, aceitei a proposta da CONAG,
Comissão Nacional dos Geólogos, e que foinego
ciada pelas instituições indigenas, pelos represen
tantes dos povos indígenas e por todas as institui
ções que lutam a favor dos povos, das nações
indígenas no Brasil.

Na minha compreensão, posso estar engana
do, mas á a única forma que temos, infelizmente
- gostaria de deixar isso bem claro para todos

os Constituintes, especialmente para o digno Ruy
Nedel- infelizmente,frente às circunstãncias his
tóricas que vivemos hoje, do desenvoMmento do
capitalismo no nosso Pais, é a única forma que
temos de politicamente avançarmos e resguar
darmos o direito à exploração de minério nas
terras indígenas sem destruir as populações indí
genas.

Gostaria, para concluir, na contestação que fa
ço à emenda do digno Constituinte Ruy Nedel,
de dizer que tenho muito receio, se colocarmos
na forma como o Constituinte Ruy Nedel apre
senta, de não termos condições de sequer asse
gurar este artigo na forma como está, na Comis
são Temática e no processo Constituinte que se
dará a partir da Comissão Temática. Tenho muito
receio de ao invés de termos essa conquista asse
gurada com a aprovação e toda a articulação polí
tica que foifeita até esse presente momento, prin
cipalmente pelo nosso Relator Alceni Guerra, de
nós corrermos o risco de perdemos tudo. Estou
sendo muito franco na argumentação e digo, faço
essa argumentação de uma certa forma contra
riado, porque gostaria, em princípio, de aprovar
a emenda do Constituinte Ruy Nedel. Mas, por
outro lado, estou agindo com o senso de obriga
ção, de visão histórica e de visão política.O máxi
mo que nós podemos garantir, segundo a minha
consciência é o que está proposto no art. 12 pelo
Constituinte Relator Alceni Guerra.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Tendo feito
uso da palavra o número legal de Constituintes
favoravelmente ao pedido de destaque para a
Emenda rr 1 de Plenário, que, também, teve nú
mero regimental contraditando-a, vamos subme
ter à votação. O pedido de destaque concedo,
antes porém, a palavra ao Relator Alceni Guerra.

O SR. RELATOR (AlceniGuerra) - Sr. Presi
dente e Srs, Constituintes, compreendo e elogio
a intenção do nobre Constituinte Ruy Nedel é
a mais nobre possível. Da sua emenda nós apro
veitamos a parte final em relação à exploração
da madeira. E gostaria, referindo-me à pergunta
feita pelo nobre Constituinte Fábio Feldmann, de
dizer que além da legislação ordinária a que deve
estar submetida a exploração da madeira nas ter
ras dos índíos, igual em todo território nacional
e em todas as condições, a madeira da terra dos
índios ainda fica sob o preceito constitucional do
nosso art. 12, em que só será permitida após
a autorização dos próprios índios e autorização,
caso a caso, do Congresso Nacional. Reforça a
sua preocupação, nobre Constituinte Fábio Feld
mann.

Em relação ao § 1o do Constituinte Ruy Nedel,
sua emenda, entendemos que não se deveria fazer
com os índios essa discriminação de só comer
cializarcom a União.Todos os demais brasileiros
têm o direito assegurado de comercializar com
outras entidades, inclusive, privadas. Nós acha
mos que em atividade rudimentares como a cata,
a faiscação e a garimpagem, fazer com que eles
só comercializem com a União, nós estaríamos
fazendo uma clara discriminação.

O SR. RELATOR (AlceniGuerra) - Com rela
ção ao período de 30 (trinta) anos de proibição
total, nós contra-argumentamos o nosso parecer
de duas maneiras. Primeiro, que seria muito dis
cutivel os 30 (trinta) anos. Por que 30 e não 40,
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50 ou para sempre? - como propôs o nobre
Constituinte José Carlos Sabóia na sua sugestão
de norma constitucional inicial. Da forma como
está redigido o art. 12, nós achamos que, na reali
dade, estamos propondo o máximo politicamente
alcançável nesta Constituinte, realisticamente, co
mo se referiu o Constituinte José Carlos Sabóia
e, também, estamos poupando os índios de uma
violência. Nós citamos aqui um exemplo prático
na nossa justificativa de rejeição da emenda. Va
mos supor que uma liga feita de dois minerais
unicamente encontrados nas terras dos índios se
ja o supercondutor que a ciência procura e só
exista no território nacional só, exclusivamente,
nas terras dos índios. Nós estaríamos expondo
as populações indígenas, inevitavelmente, a uma
violência que seria, inclusive, uma emenda consti
tucional, que seria uma forma jurídica de violência
contra os indios.

Tentando poupá-los dessa violência, nós redigi
mos o artigo de uma forma muito clara, amar
rando a autorização da pesquisa, lavra, explora
ção, em primeiro lugar às populações indígenas.
E fui criticado quando coloquei isso aqui, pois
disse um ilustre cronista que eu estava dando,
aos índios, maior poder que o do Presidente da
República. Mas,a sociedade indígena está, eviden
temente, em evolução. Nós já encontramos, hoje,
sociedades indígenas em posição de pleitearem
e de autorizarem este ato. Em segundo lugar,
em momento algum, em qualquer item do pará
grafo está registrado que qualquer entidade possa
fazer exploração. É privilégioda União. Está bem
claro aqui no parágrafo, que, aliás, nobre Consti
tuinte Sandra Cavalcanti, mantive na íntegra, co
rno está no anteprojeto da Comissão Afonso Ari
nos. É unicamente privilégio da União e exige-se
a autorização, caso a caso, do Congresso Nacio
nal. Acho que a amarra, para dificultar a explora
ção, está aqui, de forma clara, definitivae insofís
mável. Acrescentamos, ainda, um § 7° como pro
posta inicial do Constituinte José Carlos Sabóia,
que dizia: "o lucro deve ser revertido às popula
ções indígenas". E nós nos preocupamos com
11 palavra lucro, porque sabemos que qualquer
contador, qualquer contabilista, qualquer admi
mar investimentos em despesas. Pode aumentar
a seu bel-prazer, quanto quiser, a conta das despe
sas, fazendo com que o lucro, até se for o caso,
inexista. Então, nós propusemos o seguinte pará
grafo: nos casos previstos no § 4°, o Congresso
Nacional estabelecerá, caso a caso, um percen
tual do total da produção do material explorado
necessário ao custeio das despesas da pesquisa,
lavra e exploração das riquezas minerais e naturais
nas terras indígenas, sendo que o restante da pro
dução será de propriedade exclusiva dos índios.
Penso que, realmente, não poderíamos amarrar,
dificultarmais do que isso a exploração dos recur
sos minerais naturais nas terras indígenas. Mais
do que isso, seria a proposta do nobre Constituinte
RuyNedel que proíbe, terminantemente, qualquer
exploração. Mas, no meu entender, nós estaría
mos com dois argumentos contrários imediatos.

A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
-Permite V.Ex' um aparte?

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Pois não,
Constituinte Sandra Cavalcanti. Permita-me con
cluir o meu pensamento e lhe darei em seguida
o aparte.

Em primeiro lugar, nós estaríamos abrindo a
porta à violência nos casos de absoluta neces
sidade como está aqui referido, estratégico, mine
ral que não haja em outro lugar do território nacio
nal, exclusivamente para o mercado interno. Nós
estaríamos abrindo a porta à violência, que seria
inclusive uma emenda constitucional. E teríamos
dificuldade na Comissão de Ordem Social, na
Comissão de Sistematização e no Plenário, dificul
dade absoluta, quase que a impossibilidade de
sustentarmos essa argumentação.

Dou-lhe um aparte com muito prazer nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti.

ASR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- É apenas para lembrar que com relação à
proteção do meio ambiente, de toda nossa área
ainda florestada, essa proteção não se refere ape
nas às áreas ocupadas por reservas indigenas.
A preocupação com a preservação das nossas
florestas, com a pureza das nossas águas, com
a defesa dos nossos mananciais é objeto de inte
resse obrigatório de uma outra Comissão e os
seus resultados finais colhidos na Subcomissão
de Saúde, Seguridade do MeioAmbiente, vão ter
que ser compatibilizados na Comissão de Siste
matização aos objetivos aqui definidos. Então,
certamente as preocupações do nobre Consti
tuinte Ruy Nedel com relação à exploração da
madeira, por exemplo, com a preocupação do
reflorestamento, a preocupação com a devasta
ção do meio ambiente onde vivem as populações
indígenas, vai ser contemplada não só na Subco-
missão, que deve estar terminando o seu relatório
nesta matéria, como será encaminhada à Comis
são Temática e, certamente, depois compatibi
lizada na Comissão de Sistematização. Gostaria,
apenas, de lembrar que esse artigo, por exemplo,
§ 3°,é do ponto de vista de certas áreas da floresta
amazônica absolutamente inexequível. Porque a
floresta amazônica tem trechos na floresta, princi
palmente na zona chamada grande baixada da
floresta amazônica, o antigo Mar de ChareIl, é
uma área que, uma vez devastada, não se recom
põe nunca mais. Caberá a uma decisão da nossa
Constituição estabelecer que nestas áreas nem
aproveitamento de madeira a qualquer título pos
sa ser feito por quem quer que seja - porque
é uma constatação científica, já feita por vários
dos nossos pesquisadores. Não adianta pensar
que vaiser possível o reflorestamento com árvoses
da mesma espécie, numa área onde, por m2, às
vezes, se encontram 27 espécies diferentes, não
só de madeiras mas de toda sorte de espécies
vegetais que não vão poder ser, absolutamente,
recompostas. Então, essa preocupação que extra
pola um pouco desta Subcomissão, está sendo
atendida em duas ou três outras Subcomissões
e, certamente, será consagrada no texto final da
nossa Constituição.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, sei que a palavra está com o Relator,
mas gostaria que S. Ex' me desse um aparte,
apenas para protestar contra uma argumentação
do nobre Relator, aliás, que também me parece
uma argumentação viciada, porque para um arti
go tem uma direção e para outro tem a direção
oposta. A mesma argumentação fez o nobre
Constituinte José Carlos Sabóia. Vejaque quando
pedi a eliminação do art. 34, disse que não seria
da nossa competência, mas, sim, da competência

de outras Subcomissões, duas pelo menos. E foi
dito que precisava constar e que, mais adiante,
poderia ser enxugado, mas que precisava constar.
Agora, com este art. 12 me dizem que não podem
deixar o que coloquei porque é muito radical,
porque ultrapassa o máximo que se possa conse
guir. Então, o meu argumento é baseado no de
V.Ex' sobre a minha emenda pedindo a elimina
ção do art. 34. Venho com o seguinte argumento:
vamos deixar a minha emenda e a responsabi
lidade ficará mais adiante para ver se vai ser elimi
nada ou, então, vamos deixar essa minha emenda
para ver se conseguimos o que V.Ex' pretendeu
no seu relatório. Veja que para o art. 34 foi argu
mentado, contraditando o meu raciocínio, que
precisava ficar, mesmo não sendo da nossa com
petência, para que se conquistasse algo adiante.
Agora, então, eu contra-argumento, é preciso que
conste esse aspecto aqui, pelo menos, para que
se conquiste o meio-termo mais adiante.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - O Consti
tuinte Ruy Nedel, sem dúvida alguma, é um hábil
debatedor e gosta muito de confundir, criar a con
fusão para ter o sucesso mais adiante. Mas, abso
lutamente, não foi esta a questão. Nós mantive
mos o art. 34, porque, realmente, amarra todo
o anteprojeto, mesmo não fazendo parte desta
Subcomissão. E os dois assuntos, o que V. Ex'
referiu e o meu fazem parte desta Subcomissão,
mas o único ponto a que nos referimos é a dificul
dade política de sustentar uma proposta - não
vamos usar o termo radical, mas uma proposta
mais profunda, mais abrangente como a sua, pois
o termo radical está um pouco viciado e nós de
preciaríamos a nobreza da sua intenção se cha
mássemos de radical. Mas é um assunto profun
do, V. Ex' tem inteira razão, nós simplesmente
entendemos que neste presente momento de rea
lidade da nossa Constituinte, o máximo que se
pode avançar é como aqui está redigido o nosso
artigo 12.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Mas
aí é futurologia interpretar o pensamento de toda
a Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Mudar o
art.12 agora, seria alterar todo o nosso relatório,
se me permite V.Ex' fazer o mesmo tipo de apelo
emocional que fez V.Ex' aqui.

O SR.PRESIDENTE(IvoLech) -Após o escla
recimento do nobre Relator, nós colocamos em
votação o pedido de destaque para a Emenda
n° 1.

Concedo a palavra ao Constituinte Osmir Lima.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR UMA - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator: inicialmente, quero parabe
nizá-lo pelo seu anteprojeto.

Gostaria apenas de fazer referência ao que aqui
colocou a Constituinte Sandra Cavalcanti com re
lação à questão da preservação ecológica. Essa
é uma preocupação de todos nós, especialmente
nós da Amazônia. Agora, mantenho uma certa
preocupação com algumas posições extremadas
que existem dentro do Congresso. Ninguem me
lhor do que nós, que somos homens da floresta,
entende que ela deve ser preservada, mas com
bom senso porque não é que estamos vendo
hoje; inclusive aqui dentro do Congresso Nacio
nal, foi aprovada pelos Srs. Deputados e Sena-
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dores uma leique proíbe derrubar qualquer mata,
o amplo sentido é este, dentro da floresta, não
permitindo com isso que o pequeno produtor ve
nha até a fazer o seu plantio.

Ora, essa lei diz que para qualquer hectare que
seja devastado, precisa haver um fiscal do IBDF
que vá lá, examine e dê autorização; e nós partici
pando de reuniões com pequenos trabalhadores
rurais, não com latifundiários, com pequenos tra
balhadores rurais, estamos recebendo, constante
mente, pedidos dos que reclamam dessas medi
das extremadas e dessa visão deturpada do de
senvolvimento da Amazônia.

Ora, o nobre Constituinte citou aqui o caso
de Rondônia, Compreendo que não houve uma
disciplinana organização do desenvolvimento da
quela região; Rondônia estava como o Acre, com
99% de suas terras com cobertura vegetal. Como
é que podemos desenvolver essas regiões? mclu
sive ninguém está pagando royalty para a Ama
zônia ser pulmão do mundo, além do que estudos
científicosjá provaram que a Floresta Amazônica
absorve muito mais ozônio do que propriamente
consegue renovar na região.

Essa preocupação, Sr. Presidente, vai de que
nós temos, um bom sentido, de que haja um
desenvolvimento organizado dentro da floresta,
preservando aquilo que tem que ser preservado,

colocando, inclusive um zoneamento agropecuá
rio, dizendo qual a região que deve ser para o
plantio da lavoura branca, para o pasto, para a
cultura permanente, para a preservação das serin
gueiras e castanheiras. Agora, voltando ao nosso
artigo 12 eu, por exemplo, entendo que o Relator,
em seus parágrafos 3°, 4° e 5° contempla devida
mente com correção e até a sua no sentido maior
da emenda do nobre Constituinte Ruy Nedel.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Em votação
o pedido de destaque para a Emenda n° 1 de
plenário. O SIMaceita a emenda, o NÃo rejeita
a emenda e mantém o substitutivo do Relator.

Nós, mais uma vez,lembramos que o SIMacei
ta a Emenda n° 1 de plenário, o NÃo rejeita e
emenda e mantém o susbstitutivona íntegra deste
artigo em discussão.

Vamos proceder à chamada nominal dos Srs.
Constituintes para a votação.

(Procede-se à votação.)

Como vota o Constituinte Nelson Seixas?

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Sr. Presidente, eu quase votaria pela abstenção,
porque estou entre a cruz e a caldeirinha. Em
certos pontos, estou a favor de Ruy Nedel e em
certos pontos estou a favor do substitutivo do
Constituinte AlceniGuerra, inclusive, preocupado
com esse período de 30 anos e que iria dificultar
ao Governo nacional explorar materiais agora na
crista da onda, os supercondutores e ficariabarra
do. Outro aspecto: quanto à exploração de ma
deira e reflorestamento por parte de índio não
acredito nunca; de modo que o mais certo seria
um controle da exploração de madeira, inclusive
como lembrou a Constituinte Sandra Cavalcanti,
de áreas que não se refarão de maneira alguma.
De modo que não cabe nenhuma coisa nem ou
tra. Eu preferiria a abstenção como voto.

O SR.PRESIDENTE (IvoLech) - V.Ex' poderá
votar favoravelmente com restrições.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Eu prefiro, então, favoravelmente ao Constituinte
Ruy Nedel, com restrições.

(Continua a chamada para votação.)

Rejeitada a emenda e mantido o substitutivo.
Passamos agora ao requerimento de destaque

para a votação da Emenda n° 2 de plenário, de
autoria da Constituinte Benedita da Silva, com
referência ao art. 6 do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Benedita da Silva,
autora do pedido de destaque de Emenda no 2
de plenário, com referência ao art. 6 do substi
tutivo do Relator.

ASRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Sr. Presidente, Srs. e SI""' Constituintes: É ape
nas para fazer uma transposição, a nível de que
o art. 6° possa constar nos Direitos e Garantias,
porque ele é muito abrangente, não é específico
para o negro. Então, gostaríamos de que fosse
para Direitos e Garantias.

O artigo diz que

"Caberá ao Estado, dentro do sistema de
admissão nos estabelecimentos de ensino
público, desde a creche até o segundo grau,
a adoção de uma ação compensatória, visan
do a integração plena das crianças carentes;
a adoção de auxílio suplementar para a ali
mentação, transporte e vestuário, caso a sim
ples gratuidade de ensino não permita, com
provadamente, que venham a continuar o
seu aprendizado."

Como é bem abrangente, gostaríamos que fi
casse em Direitos e Garantias.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra, para contraditar, ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - A forma
como está redigido o art. 60é muito abrangente
e não se refere, de verdade, só aos negros. Estou
de acordo e quero relatar aqui qual o espírito
que norteou para que o art.6°estivesse no capítulo
dos negros.

A Constituinte Benedita da Silva se empenhou
muito pela sua inserção no nosso anteprojeto e
nós o mantivemos nos negros exatamente como
uma homenagem a toda a garra e força que fez
a Constituinte Benedita da SIlvapara incluí-lo no
anteprojeto.

Como está redigido, está absolutamente claro
que não se refere só aos negros. Estou de pleno
acordo que ele seja transposto para os direitos
e garantias onde, até no meu entender, estará
mais bem localizado.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Em votação
o pedido de destaque para a Emenda no 2 de
plenário.

ASRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI- Pela ordem, Sr. Presidente. Há uma expres
são latina, que quem estudou latim se lembra
e que sempre assusta no Brasilquando a citamos,
que é quod abundat nom nocet, aquilo que
é excessivo muitas vezes não faz mal; é a razão
do art. 34, é a razão da emenda do Constituinte
Ruy Nedel. E parece-me que a colocação deste
artigo aqui, especificamente num capítulo que tra
ta de minorias, num capítulo que trata de áreas

que sempre foram esquecidas e discriminadas
neste País, mal não faz que fique, até porque a
Comissão de Sistematização terá a obrigação de
pescar este artigo, aqui neste capítulo, e vendo
a sua abrangência, fazer deste capítulo um capí
tulo geral. Provavelmente, nós vamos receber na
Comissão de Sistematização uns 4 ou 5 artigos
com o mesmo teor, vindos de outras áreas, como
foi o caso dos Direitos e Garantias Individuais
e Coletivos, como vai ser no caso do menor, do
idoso; como vai ser no caso da familia. Eu não
vejo nenhum inconveniente em que fique o artigo
dentro do corpo deste capítulo, até como uma
reiteração da necessidade de estas minorias, den
tro de um sistema de admissão de estabeleci
mentos de ensino público, serem olhadas com
mais atenção.

O que talvez valesse à pena acrescentar não
é a supressão do artigo, nem sua remessa para
outra Subcomissão, mas a colocação deste artigo
na área daquela destinação, a eficácia deste capí
tulo. Ele compor, talvez,essa norma geral porque
este artigo se refere aos negros, aos indígenas,
às pessoas diferentes, aos portadores de deficiên
cia de qualquer natureza e às pessoas que fazem
parte de minorias de qualquer tipo. Mas o artigo
é bom e seria muito importante que desta Subco
missáo saísse um trabalho com essa lembrança
marcada até para que ela possa ser melhor apro
veitada.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Pela ordem, Sr. Presidente. Apenas para dizer
que concordo em número e grau com a Consti
tuinte Sandra Cavalcanti, colocando que, na ver
dade, a intenção era fazer com que este artigo,
que é abrangente, pudesse estar contendo os an
seios também da minoria - que não é o caso
dos negros aqui, nós somos maioria - e dos
deficientes, dos indígenas; enflm, concordo em
número e grau. Não há nenhuma discordância,
apenas uma mudança de lugar. E aproveito até
para fazer um apelo no que diz respeito aos ne
gros, na minha avaliação de que até que os negros
merecem um capítulo à parte, a nívelda questão
de uma ação compensatória, desde que a Comis
são de Sistematização garanta, eu penso que se
poderá dar essa ação compensatória aos negros.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI- Garante.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelson Seixas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Com o devido respeito à nobre Constituinte San
dra Cavalcanti,que tem sido uma defensora das
pessoas portadoras de deficiência, no Brasil, por
muitos anos, e ainda mais com o fato de participar
da Comissão de Constituição, depreendemos de
suas palavras que ela vai colher este artigo para
disposições gerais em qualquer matéria que se
refira tanto às minorias como crianças, idosos,
família etc.

De qualquer forma, pedimos escusas ao nosso
querido Relator,que foiassim tão gentil na aceita
ção das nossas colocações, pelo atraso em fazer
esta proposta, porque poderia tê-Ia feito em tem
po hábil. Mas eu acho que, em colocando nos
Direitos e Garantias, eu acho que dá um tom
de abrangência para toda a nossa Subcomissão.
Um esforço dessa mudança de redação, acho
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que cabe melhor ao próprio Relator, no térrmno
do seu relatório.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Carlos Sa
bóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Sr. Presidente, deve-se levar em conta
também que isso não altera as propostas feitas
pela Constituinte Benedita da Silva e as observa
ções feitas pelos demais Constituintes. À medida
em que houver uma mudança do art. 6° para
outro item, ter-se-ia que levar em conta o § 4°
do art. 2°,que é a definição conceitual de medidas
compensatórias, para que não fique sem nenhu
ma definição conceitual.

É um problema que é somente de redação
e que o Sr. Relator poderá fazer.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Em votação
a Emenda n° 2 de plenário. O SIM aceita a emen
da, o NÃo rejeita a emenda e mantém o subs
titutivo.

(Procede-se à votação.)

Está aceita a Emenda n° 2 de plenário.
Passamos à discussão do pedido de destaque

para a Emenda n° 3 de plenário com referência
ao art. 33, § 1° do substitutivo.

Emenda n° 3 de plenário, de autoria do Consti
tuinte José Carlos Sabóia, que tem a palavra para
a defesa de seu pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - É somente uma sugestão no sentido
de melhor formular a redação do § 1°.

"M 33. Os direitos e garantias constan
tes desta Constituição têm aplicação ime
diata.

§ 1° Na falha ou omissão da lei, o juiz
decidirá sobre o caso, de modo a atingir os
fins da norma constitucional.

Ficaria:
"Na omissão da lei, o juiz..." retiraria a palavra

falha que em termos técnicos fica mais preciso.
Retiraria a expressão "falha".

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, na realidade nós reconhecemos a nossa
falha. Se coubesse uma justificatIva, diríamos que
tiramos isso de um anteprojeto de Constituição,
no entanto, reconheço a falha e estou de pleno
acordo e se me permite até dispensaria a votação
Eu acolho a sugestão do Constituinte José Carlos
Sabóia à redação.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Em votação
a Emenda n° 3 de plenário. O SIM aceita a emen
da, o NÃo rejeita a emenda e mantém o substi
tutivo, ou seja, mantém o artigo 33 e seu § 1°
na íntegra.

(Procede-se à votação.)

Está aceita a Emenda n° 3 de plenário.
Passamos à última emenda.
Pedido de destaque para a emenda de autoria

do nobre Constituinte Salatiel Carvalho, a quem
passamos a palavra para a defesa e para a discus
são da Emenda n° 4 de plenário.

É o art. 2°, § 1°.

A emenda do Constituinte Salatiel Carvalho se
refere a uma emenda supressiva que ele havia
apresentado, retirando a expressão "orientação
sexual" do § 1° do art. 10:

"Ninguém será prejudicado ou privilegiado
em razão de nascimento, etnia, raça, cor, se
xo, trabalho, religião, orientação sexual, con
vicções políticas ou filosóficas.'

O SR. CONSTITUINTE SALATlELCARVALHO
- Sr. Presidente, Sr. Relator: nas minhas palavras
iniciais, eu gostaria, inclusive, de prestar home
nagem ao nobre colega Alceni Guerra, pelo seu
trabalho como Relator desta Subcomissão. Gos
taria, inclusive, de manifestar esta minha home
nagem ao nobre Constituinte, até porque o núme
ro de emendas que foram por mim apresentadas,
apenas 2 emendas, mostra que na verdade nós
concordamos com praticamente todo o trabalho
do Relator, Constituinte Alceni Guerra, à exceção,
evidentemente, desta emenda que fizemos, pro
pondo alteração na redação do § 1° do art. 2°
com esta emenda supressiva, retirando a expres
são "orientação sexual".

Gostaria, inclusive, de me reportar ao parecer
do Constitumte Alceni Guerra, quando ele se refe
re ao seguinte:

"A expressão, a nosso ver, não dá cober
tura constitucional a comportamentos anor
mais, como justifica o autor."

É evidente, meu caro colega Constituinte Alceni
Guerra, que quando no § 1° V.Ex"se refere que
ninguém será prejudicado ou privilegiado em ra
zão de nascimento, etnia, raça, cor, sexo, trabalho,
religião, convicções políticas ou filosóficas, ser
portador de deficiência de qualquer ordem e qual
quer particularidade ou condição social, e aí esta
ria perfeito o artigo de V.Ex' até porque já coloca
que ninguém será discriminado, privilegiado ou
prejudicado por questão de sexo e aí estariam
perfeitamente acobertadas as garantias para o ho
mem e para a mulher.

Agora, se vem uma terceira opção, eu acho
que aí a Constituição não tinha nada que dar
cobertura a esta terceira opção, quando V. Ex'
afirma que esta expressão "não dará cobertura
constitucional a comportamentos anormais", evi
dentemente, está implicito na sua colocação o
homossexualismo, já que essa expressão foi in
cluída no anteprojeto como solicitação dos gru
pos homossexuais no Brasil; está implícita, então,
na declaração de V. Ex' que homossexualismo
não é uma anormalidade, o que para mim é uma
anormalidade. De forma que esta é a razão e
vejo até aí, na colocação desta expresão, na per
manência deste termo "orientação", que ninguém
será prejudicado por orientação sexual, eu vejo
até que isso é uma porta aberta para que no
futuro os grupos homossexuais possam reivin
dicar, exatamente, os mesmos direitos do homem
e da mulher, os mesmos direitos, inclusive, da
própria família e aí, talvez, seja até uma porta
aberta para que tenhamos no futuro, por que não,
a legalização de uniões homossexuais, já que nos
sa Constituição vai dar cobertura, exatamente, a
que ninguém será prejudicado por orientação se
xual. E eu vejo esa solicitação também como um
passo inicial para que possamos, amanhã ou de
pois, inclusive, ter um confronto com as próprias
leis, com as próprias normas que vão definir a

preservação da moral, da ética, dos bons costu
mes. Até porque, amanhã ou depois, nos próprios
meIOSde comunicação, ou em qualquer aspecto
em que os homossexuais se sentirem prejudi
cados, eles terão cobertura constitucional para
garantir que seus direitos sejam respeitados. Só
que na ótica dos homossexuais, os direitos que
eles entendem como seus podem ser prejudiciais
à formação da própria família, podem ser prejudi
ciais, inclusive, à formação e à educação. E vejo,
inclusive, permita-me o nobre Constituinte Alceni
Guerra, também expressar que, na prática, a per
manência deste termo, no § 1° do art. 2°, na práti
ca, vai resultar numa contradição. Vejamos o que
diz o art. 18:

"O Poder Público implementará políticas
destinadas à prevenção de doenças ou con
dições que possam levar à deficiência."

E não podemos esconder, hoje, que um dos
maiores males que devasta, inclusive coloca as
minorias homossexuais na condição de minorias
em extinção, é exatamente o mal da AIDS e aí
vem a colocação do art. 18. Se o próprio Poder
Público vai implementar a prevenção de condi
ções que possam levar à deficiência, o que dizer
de condições que podem levar à morte?

Estamos lendo diariamente nos jornais a infor
mação de que só nos Estados Unidos a AIDS
vai matar mais de 1 milhão de pessoas até o
final deste século, muito mais gente do que mor
reu em todas as guerras. De forma que eu, inclu
sive, por questão de consciência, acho que ao
pedir a supressão deste termo - não tenho nada
contra os homossexuais - acho que até por
questão de defesa da sobrevivência dessa mino
ria, que vá ser encarada como homossexual, é
que nós deveríamos não legalizar esta condição
porque, ao invés de termos um comportamento
preventivo, estaremos legalizando uma situação
que, realmente, vai redundar no grande mal e
até na extinção dessa minoria. De forma que acho
que seria até uma medida preventiva nossa se
não permitíssemos que esse termo viesse a cons
tar da nossa Constituição.

Se alguém tem essa condição, se alguém é
homossexual, que assuma a sua condição de ho
mossexual, mas não que a Constituição venha
a dar garantia a este tipo de comportamento que
para mim é considerado um comportamento
anormal.

Acho que serei voto vencido aqui, até porque,
usando a expressão do colegaJosé Carlos Sabóia,
politicamente, talvez seja ruim para esta Subco
missão rejeitar esta proposta, mas eu, por dever
de consciência, por dever de formação cristã, in
clusive, acho que deveria fazer este tipo de decla
ração aqui e dizer que não concordo, de forma
alguma, com esta colocação. ...

Se ela permanecer no texto do anteprojeto, ela
permanece sob meu protesto.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à Constituinte Benedita da Silva, para
contraditar.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, Srs. e Sr'" Constituintes: Eu que
ro crer que, no momento em que nós tirarmos
deste artigo a expressão "orientação sexual", não
estaremos garantindo que os homossexuais não
sejam prejudicados em nosso País, porque, exata-
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mente por terem uma orientação sexual que não
é a orientação sexual aceita pelo padrão de com
portamento da sociedade, nós vamos estar margi
nalizando mais uma vez o cidadão e a cidadã,
que, de uma maneira ou de outra, não argüimos
a nívelda ética e da moral quando estes cidadãos
pagam os seus impostos e contribuem para que
este País possa crescer a nível da sua mão-de
obra no mercado de trabalho. São explorados,
inclusive,nesse sentido. Na economia, eles fazem
parte também.

É bom que se coloque que não há nenhuma
arguição, no momento em que este cidadão e
esta cidadã, no caso, tentam garantir, no mo
mento constitucional de que o direito de exercer
plenamente a sua cidadania passa pela sua orien
tação sexual.

Nós aqui não tratamos, em nenhum momento,
das questões de anomalia, porque entendemos
que a Constituição não deverá invadir a privaci
dade do cidadão e da cidadã e estabelecernormas
de comportamento de relação sexual. Acho que
nossa compreensão não passa por aí; ela passa,
pura e simplesmente, em garantir ao cidadão e
à cidadã e até àqueles que têm uma prática dife
renciada do padrão da sociedade, que eles pos
sam estar garantidos no exercício pleno da sua
cidadania.

Por outro lado, é bom lembrar que, com todo
o respeito do sentimento da moral e da ética,
com relação ao que foilevantado aqui pelo Consti
tuinte Salatiel Carvalho, eu quero dizer que até
o combate à AIDS, nós gostaríamos de ressaltar,
até com um pouco de conhecimento na área
de saúde, que ela não se dá pura e simplesmente
entre os homossexuais, porque na sociedade bra
sileira,a níveldo direito da privacidade,os heteros
também têm essa prática, que não é pura e sim
plesmente uma prática estabelecida até por uma
série de comportamentos e normas nossas, esta
belecidas a nivelda nossa formação religiosa,sim,
ou outro tipo de formação que não levaum hetero
a ter uma determinada relação. Dentro da área
de saúde, é bom ressaltar, senão a área de saúde
seria altamente limitada no que diz respeito ao
combate da AIDS. Nós até já estamos localizando
AIDS em crianças, que não têm a prática homos
sexual que estamos vendo aí.

Por outro lado, temos que combater a AIDS
e acredito que a área de saúde tenha um projeto
para esse fim. Acho, Sr. Presidente, que isto é
exatamente difícil para nós; para que o Consti
tuinte SalatielCarvalho não se sinta derrotado pu
ra e simplesmente, caso ele venha a perder, salien
to que não é politicamente que esta Subcomissão
não deva votar contrário, porque esta é uma Sub
comissão que tem o compromisso político de
garantir às minorias o seu direito.Isso é um com
promisso político que nós temos Mas, aqueles
que defendem favorável a isso, têm, também, um
reconhecimento da solidariedade aos diferentes.
E eu não poderia, jamais, enquanto se tratando
da questão do preconceito que levaa comunidade
negra, que leva as mulheres a serem margina
hzadas, a serem colocadas como diferentes nessa
sociedade e por isso terem um tratamento dife
renciado e terem um tratamento desigual, eu não
poderia jamais dentro dos meus princípios, até
cristãos, fazer com que eles possam ser margina
lizados, porque para mim, a relação do amor,

do prazer, do casamento, não passa por nenhuma
Constituição.

Ainda que os negros tenham todos os artigos
que possam, realmente, atendê-los nas suas ne
cessidades, ainda é preciso que a sociedade assu
ma a sua negritude e não faça discriminação.
E ainda que os homossexuais possam ser garan
tidos na nossa Constituição, um artigo que lhes
dê o pleno exercício da cidadania, nós vamos
observar que, dada a nossa moral, formação ética
e outras coisas, estaremos hostilizando estes ho
mossexuais. Não quero em nenhum momento
achar que essa orientação sexual vai legalizaruma
situação que, de fato, já existe na sociedade, na
medida em que eles pouco se importam se é
legalizado ou não, pois o que importa para eles
é manter a sua relação e que não cabe, enquanto
constituinte, determinar que tipo de relação deve
rá ter um cidadão ou uma cidadã nessa socie
dade; por isso, aqui me manifesto, rejeitando a
emenda do Constituinte SalatieI Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra para contraditar a Emenda n°4 ao Cons
tituinte Bosco França.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Sr. Presidente: não quero, aqui, ser um advogado
dos homossexuais e sim ser o advogado do ser
humano brasileiro que deverá ter acesso a quais
quer eventos, em qualquer situação, de forma
igual.

Eu concordo plenamente com as afirmações
da Constituinte Benedita da Silva em assegurar
aos homossexuais um direito que lhes é devido,
como é devido a qualquer cidadão. Esta emenda
apresentada pelo nobre Constituinte Salatiel Car
valho é acompanhada de uma profunda boa in
tenção no que diz respeito à prevenção de doen
ças, no que diz respeito também à prevenção
e à preservação da moral brasileira. Mas como
médico, quero deixar aqui o meu depoimento
de que a relação entre a AIDS e o homossexua
lismo ainda não passa de hipóteses que estão
engatinhando, como tudo que se refere à AIDS
e aí está como conseqüência: a humanidade não
saber ainda como evitar e como tratar essa doen
ça.

Não poderemos atribuiraqui aos homossexuais
uma deficiência na sua liberdade ou uma limita
ção da sua liberdade de cidadão, apenas por uma
suposta ligação da doença contagiosa, no caso
da AIDS com o homossexualismo. Mas,com rela
ção aos direitos, acredito que o nobre Relator,
Alceni Guerra, tenha tido a intenção exata de im
pedir que o cidadão, simplesmente por ter alguma
orientação sexual realmente afastada do padrão
que a sociedade impõe, seja impedido de realizar
as suas atividades normais de cidadão. Seria, in
clusive, como exemplo, o indivíduo pleitear um
emprego em qualquer repartição pública federal
e até mesmo pleitearseu ingresso na universidade
e simplesmente por não ter uma orientação ade
quada do padrão que a sociedade exigisse, ser
impedido de exercer a sua atividade e seria, inclu
sive,negado pela própria Constituição a sua con
dição de cidadão e, conseqüentemente, o direito
de participar de todas as atividades de que as
pessoas normalmente participam.

Quero deixar claro aqui, que, como o Consti
tuinte SalatielCarvalho,eu também tenho as mes
mas intenções de fazer com que cada vez mais

se aproxime o comportamento da sociedade aos
padrões do que exigem os preceitos cristãos e
até mesmo da moral que tanto prega a sociedade
brasileira. Mas acredito também que o direito de
exercer qualquer atividade sexual é um direito in
dividual e que jamais, como diz a nobre Consti
tuinte Benedita da Silva, jamais podermos fazer
uma Constituição que entre na individualidade
do cidadão, que permita discriminações que, in
clusive, tiram do ser humano brasileiro, do cida
dão, a oportunidade de participar por igual de
todas as atividades da sociedade, atividades estu
dantis, trabalhistas ou qualquer que ela seja.

O SR. CONSTITUINTE SALATIEL CARVALHO
- Sr. presidente, pela ordem. Só para um esclare
cimento. Eu gostaria apenas de esclarecer que,
com a minha emenda não pretendemos que os
direitos dos homossexuais sejam negados. Inclu
siveos dois Constituintes, tanto a colega Benedita
da Silva que nas suas palavras manifestou apoio
na questão dos homossexuais, como também na
palavra do colega Constituinte Bosco França, am
bos se referiram a que a Constituição não deve
interferirem questões da individualidade e na se
xualidade individual. E é exatamente por isto que
euacho que a Constituição não deveria assumir
exatamente esse papel de colocar discriminação,
prejuízo ou privilégio para qualquer tipo de orien
tação sexual. E para fmalizar, apenas um alerta:
do jeito como está colocado a expressão de que
ninguém será prejudicado por orientação sexual,
eu acho até que o relator e os demais colegas,
que defendem a questão do homossexualismo,
deveriam colocar de forma mais explícitaa coisa.
Deveria ser dito claramente que o homossexual
não será discriminado, até porque a permanência
dessa expressão, de que ninguém será prejudi
cado por orientação sexual, ela não apenas dá
cobertura legalao homossexual, mas ela vaimuito
mais longe, ela dá, inclusiveuma cobertura consti
tucional, como diz a própria palavra, a qualquer
tipo de orientação sexual. Se já está colocada
assim, dessa forma, é uma porta aberta para que,
constItucionalmente, sejam acobertados pessoas
que tenham qualquer tipo de comportamento se
xual, e que possam manifestar, possam justificar,
queiram justificar esse comportamento, exata
mente dizendo que isso faz parte da sua orienta
ção sexual. De forma que eu continuo alertando
para esse fato. Aos Srs. Constituintes que fízeram
a defesa aqui, tanto a Constituinte Benedita da
Silvacomo Bosco França e os demais que perma
neceram calados, evidentemente concordando
também com a posição. Eu quero alertar para
esse fato que realmente nós estamos abrindo uma
porta para que, amanhã ou depois, nós tenhamos
constitucionalmente acobertados os traficantes
de qualquer tipo de comportamento sexual e que
possam justificar isso dizendo que a Constituição
garante todos os direitospara aqueles que tenham
qualquer tipo de orientação sexual.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à Constituinte Sandra Cavalcanti.

ASRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - Sr. Presidente, parece-me que, de fato, a
emenda do colega Salatiel Carvalho tem o obje
tivo mais de melhorar a redação nesse § l°; mais
do que a de mudar, essa é a intenção e o objetivo,
tanto da Subcomissão como dos relatores. Na
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verdade, orientação sexual é uma expressão mui
to ampla, e no caso muito ambígua, pois pode
proteger tarados, pode proteger outros tipos de
comportamento sexual, pode ir para qualquer la
do que se queira. O certo seria enfrentar problema
tal como ele existe e para enfrentar o problema
tal como ele existe, a questão mais do que o
problema, a palavra ideal seria ser portador de
deficiência de qualquer ordem ou de diferenças
e particularidades em condições privadas ou so
ciais. É, a meu ver, uma expressão muito mais
correta e que define,de fato,o quadro da realidade
que existe em tomo de nós. Não agride a comu
nidade homossexual, não permite que amanhã
eles sejam discriminados, mas não Inclui numa
relação, nascimento etnia, raça, cor, sexo, traba
lho, religião,que são condições gerais, das quais
todas as minorias têm o direitode gozar da defesa
disso e a expressão convicções políticas ou filosó
ficas e, aí sim, ser portador de deficiência de qual
quer ordem, ai entram as minorias todas porta
doras de deficiências congênitas, deficiência de
nascimento e tal, ou de diferenças, de particula
ridades ou condição sociaL Porque, na realidade,
o que nós estamos querendo proteger é uma
comunidade que é diferente, mas nós estamos
querendo proteger um comportamento que seja
diferente. Na emenda do Constituinte SalatielCar
valho ele pede apenas a supressão da expressão.
E eu acho que nós deveríamos partir para uma
correção do texto,usando inclusiveexpressão que
já existe em outras constituições. Algumas outras
constituições, de outras países, preferiram a ex
pressão, a palavra "diferente". Até mesmo para
os portadores de deficiênciassensoriais e motoras
e tudo, houve essa preocupação. Nós, aqui no
Brasil, não aceitamos essa conotação, e preferi
mos usar as pessoas portadoras de deficiências
fisicas sensoriais, motoras e mentais como uma
categoria; e podemos tranqüilamente incluiraqui,
sem agredir nenhuma comunidade sem despre
zá-Ias, sem condená-Ias, sem julgá-Ias, a expres
são diferente em qualquer particularidade, pes
soal ou social. Era uma sugestão que eu faria
para compatibilizar, desde já a intenção real de
§ 19, com a observação, muito cabível,do Consti
tuinte Salatiel Carvalho. A expressão orientação
sexual, que está aqui não é uma expressão feliz,
ela realmente induz a uma série de outras ilações,
que não são aquelas relativasà proteção da comu
nidade homossexual.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Constituinte José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Eu gostaria de fazer a seguinte coloca
ção: a preocupação do ConstítumteSalatielCarva
lho, de uma certa forma reinterpretada num se
gundo momento e, de outra forma, pela nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti,deixa-me preocu
pado, porque, quando se trata de que ninguém
será prejudicado em razão de nascimento, etnia,
raça, cor, sexo, aqui é um dado natural, é um
dado biológico; não estamos tratando da ordem
cultural; não estamos tratando ao nível da com
preensão dos valores. No momento em que o
nobre Relator, colocou, por uma solicitação dos
grupos que são mais discriminados em nossa
sociedade, que ninhuém poderá ser prejudicado
ou privilegiado pelo fato de ter uma orientação
sexual, que é considerada diferente do padrão,

nós estamos aqui preocupados com uma coisa,
nós estamos preocupados em dizer que existem
padrões diferenciados de comportamento de
concepção e de valores sexuais em nossa socie
dade. E simplesmente um reconhecimento da
diversidade, da pluralidade em termo de valores.
Não estamos estimulando, mas também não es
tamos condenando. É simplesmente tirar o ponto
de referência do comportamento sexual, como
sendo o seu comportamento. Como se existisse
uma única norma na sociedade. Eu gostaria de
lembrar qualquer que seja a concepção do valor
na sociedade, em todos os níveis, da concepção
da moral, da ética, eles são elaborados, são cria
dos, são praticados historicamente.

Em sociedades diferentes, eles são concebidos
e praticados de formas também diferenciadas.
Então, o máximo de respeito a uma minoria é
reconhecer que existem diferenciações a nívelda
compreensão da sexualidade, até em faixas etá
rias. Essa orientação sexual, eu gostaria só de
resgatar essa discussão, e colocá-Ia num nível
mais amplo e tirá-Ia somente da reivindicação
das minorias homossexuais, que eu acho extre
mamente justa a reivindicação dessas minorias.
Eu gostaria de resgatá-Ia para um nível mais
abrangente, até, e mostrar a importância que ela
tem aqui.

Quando a gente coloca a orientação sexual,
nós podemos, concretamente, lembrar de um
exemplo histórico, que foi a discussão do darwi
nismo e a combinação do darwinismo, quando
da definição da teoria de Darwinsobre a evolução.
A teoria de Darwin sobre a evolução criou um
impacto semelhante na História, em termos de
repressão, pela concepção do padrão, do dogma,
semelhante à época das Cruzadas.

Então, o que acontece aqui é exatamente isso,
a orientação sexual vai muito além daquilo que
é reivindicado como um direito e eu acho que
deve ser totalmente assegurada às minorias se
xuais. Na verdade, eu acho que a Constituinte
Sandra Cavalcanti tem razão quando diz que ela
é ambígua, no sentido de que pode privilegiar
comportamentos que são considerados anor
mais, como o caso das taras. Mas eu diria o se
guinte: ela vai muito além dessa compreensão,
porque se se entender em termos culturais, em
termos pedagógicos e em termos éticos e concei
tuar dentro de uma compreensão antropológica,
educacional, a orientação sexual só vainos ajudar
a termos uma sociedade democrática, pluralista
e que, neste caso, os homossexuais, ao reivindi
carem esse dlretto de não serem discriminados
por ter uma prática sexual diferente da padro
nizada, eles estão ajudando a todos aqueles gru
pos, ou pessoas, que têm uma prática que não
é consagrada, mas que é um direito dentro da
sua concepção cultural, da sua concepção ética
e da sua concepção religiosa.

Eu nunca poderei, a partir desse conceito que
aqui está definido, desses direitos aqui conquis
tados, ter uma orientação sexual de poder recri
minar a quem quer que seja, por ter uma concep
ção de sexualidade e de prática sexual diferente
da minha e dizer que uma pessoa é atrasada,
é retrógrada. É um direito e é um direitohistórico.

Gostaria de dizerque se nós suprimirmos, elimi
narmos essa questão, nós estaremos desconhe
cendo a diversidade de práticas sexuais que são
definidas historicamente, culturalmente e que vai

muito mais além esse direito aqui assegurado,
do que aquelas pessoas que têm o homosse
xualismo como uma concepção de vida e não
somente de prazer.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a pala
vra a Constituinte Benedita da Silva.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, eu estou entendendo perfeita
mente o que bem colocou o Constítumte Salatiel
Carvalho e a Constituinte Sandra Cavalcanti.Ago
ra, há uma preocupação, no que diz respeito à
orientação sexual, e foi muito bem colocado pelo
Constituinte José Carlos Sabóia, de que nós te
nhamos isso contemplado nesta Constituição, co
mo eu estou sendo contemplada a nível dos ne
gros - que é a primeira Constituição que tem
um capítulo à parte, e como foidifícil a compreen
são, mesmo sabendo que era importante ter um
capítulo para o negro, mas nós tivemos as dificul
dades, e o debate foi importante. Hoje nós temos
aqui quase que 90% das reivindicações atendidas
nesse capítulo. Nós observamos que a nível da
comunidade, os homossexuais não têm acesso
a determinada função dentro do órgão público,
não têm acesso à prestação de serviço militar,
não têm acesso a uma série de coisas, porque
eles são homossexuais, ou elas são homosse
xuais. Então, essa orientação sexual colocada
aqui, em momento algum, foi levada por nós co
mo sendo o extremo, ao ponto de garantir ao
tarado que, neste momento, ele esteja aqui con
templado. Porque nós temos que colocar uma
questão - e aí eu pediria a paciência do Presi
dente Ivo Lech, porque eu acho que o debate
é importante nesse momento em que temos de
votar, votar com a consciência, com o dever, e
com o direito- e observar, também, que a mes
ma concepção da nossa ética, da nossa moral,
que ao mesmo tempo faz com que a gente veja
nesse termo "orientação sexual" como sendo
uma abertura que dará condição àqueles que tem
o chamado desvio maior, que é a tara, estarem
atendidos nisso, essa matéria ética moral, não
permite que, no caso de um estupro, seja feito
um aborto da mulher que foi estuprada por esse
exagero de prática sexual.

Quer dizer, nós vamos observando que, como
colocou bem o Constituinte José Carlos Sabóia,
dada a necessidade, e dentro da sociedade dife
renciada em que nós estamos, nós vamos ter
que estabelecer garantias para as minorias que
se desviam, evidentemente, de um comporta
mento e para aquela que tem uma prática dife
rente do comportamento aqui estabelecido.

Eu estou só garantindo isso, porque para mim
não basta colocar que não estarão discriminados
os homossexuais, porque aí, sim, a gente já está
além até da concepção dos homossexuais no que
se coloca.

Então, a meu ver,nós estamos realmente dizen
do que nós temos o sexo masculino, o feminino
e o homossexual. Eu acho que quem tem essa
preocupação, na medida em que coloca direta
mente: ninguém será prejudicado sendo homos
sexual; seria ótimo. Se passar isso, se a gente
conseguir passar, muito bem.

É uma questão que a gente coloca aqui: quais
são as garantias que este grupo minoritário terá,
na medida em que nós colocarmos também aqui
a questão: ninguém será prejudicado, ou privile-
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giado, em razão de ser homossexual. Se a gente
não tem uma garantia dessa a nível jurídico, eu
acho que nós estaríamos cometendo aqui um
exagero, na medida em que é o único artigo sobre
o assunto das propostas que chegaram a esta
Subcomissão, baseado até no anteprojeto de
Afonso Arinos, onde é assim que se coloca tam
bém, e que nós deveríamos garantir, pelo menos
-se não conseguirmos, Sr. Presidente e Sr. Rela
tor, que realmente seja contemplada a questão
da orientação sexual dentro dessa perspectiva,
desse pensamento nosso - que a gente, pelo
menos, garanta que chegue à Comissão Temática
e à Comissão de Sistematização.

Eu acho que não caberia aqui, politicamente
para nós, nesse momento, impedir que esse tema
fosse discutido, na medida em que receberemos
propostas, quero crer, a níveldo direito e garantia
e nesta Subcomissão nós vamos receber, tam
bém, propostas idênticas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Eu pediria um aparte à Constituinte.Be
nedita da Silva,só para dar um exemplo.

A SRA. CONSmUlNTE BENEDITA DASILVA
-pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- A orientação sexual, na forma como está
colocada, dentro de uma concepção do tomar
relativos os valores de uma sociedade pluralista,
democrática e secularizada, ela é tão respeitosa
que eu sou obrigado a respeitar, inclusive, uma
prática, em termos de compreensão das relações
sociais e afetivas entre o homem e a mulher, que
eu condeno, crítico,mas sou obrigado a respeitar.
A partir disso aqui você é obrigado a respeitar,
inclusiveo machismo. Eu não aceito uma relação
de dominação em termos afetivos,sexuais do ho
mem sobre a mulher ou vice-versa. Mas, nessa
concepção, eu, pelo menos, sou obrigado a res
peitar. Então, é importante a gente entender que
vai muito além do homossexualismo. Agora, den
tro da compreensão dessa colocação do nobre
Constituinte Salatiel Carvalho e que foi reforçada
pela nobre Constituinte Sandra Cavalcanti, se se
quer mudar, não é suprimindo a orientação se
xual, da forma como está. Eu não mudaria, eu
deixaria o texto da forma como está. mas se se
quer mudar, seria orientação sexual e práticas
sexuais diferenciadas do padrão da sociedade,
mas vai ficar uma coisa tão esdrúxula que é mil
vezes melhor evitar um tema tão estranho, tão
esquisito.

Então, não é o problema de fugir do homosse
xualismo, é o problema de respeitar as diversas
concepções existentes sobre os valores sexuais,
que são valores sociais, são valores culturais e,
em decorrência, as diversas práticas sexuais.

Para falara verdade, é bom que se diga:existem
práticas sexuais na nossa sociedade que são total
mente rotineiras e não estão dentro daquilo que
a gent~ concebe formalmente, como sendo pa
drão. E bom levar isso em conta, também.

O SR. CONsmUINTE SAlATlEL CARVALHO
- Apenas um esclarecimento ao colega José
Carlos Sabóia. Eu acho que tanto José Carlos
Sabóia como Benedita da Silva, fizera uma série
de divagações e permanecemos no mesmo. Eu
acho que se tenta fugir de uma orientação sexual
~ quando, inclusive, o Constituinte José Carlos

Sabóia coloca que o termo orientação sexual vai
muito além do que a proteção dos homossexuais,
a garantia dos direitos dos homossexuais, aí é
que eu acho extremamente perigoso, porque,
quando diz que vai muito além, aí nós realmente
estamos admitindo que isso vaiser uma cobertura
constitucional para a prática de qualquer tipo de
anormalidade sexual.

Veja bem, o jogo de palavras não resolve, a
gente precisa analisar em termos práticos tam
bém.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a pala
vra o Constituinte Bosco França.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Eu acredito que o ConstituinteJosé CarlosSabóia
não tentou aqui incentivar a prática de determi
nado tipo de atitudes sexuais. Apenas o que nós
estamos tentando defender é para evitarque con
tinue acontecendo o que já existe, baseado na
atual Constituição brasileira,onde as pessoas são
barradas em determinadas instituições, até de
âmbito nacional, instituições do Governo Federal
e são impedidas de exercer suas atividades nor
mais.

Eu tenho a impressão, que o que o nobre Rela
tor tentou fazer, quando colocou esse termo
"orientação sexual",foi garantir ao indivíduo que
tenha alguma orientação diferente do padrão, o
acesso indiscriminadamente. Nós não estamos
aqui, absolutamente, incentivando práticas de
"A",ou de "B",mas estamos apenas assegurando
aos cidadãos brasileiros o direito, independente
dos pensamentos deles.

Quando a nobre Constituinte se referiu ao caso
dos tarados, realmente os tarados têm distúrbios
sexuais de alta gravidade, mas nós não estamos
querendo dar apoio a esse tipo de atividade,colo
cando na Constituição esse termo de orientação
sexual. O que estamos querendo apenas é dizer
que no caso dos tarados, eles serão punidos pelas
atitudes deles contra a sociedade. Mas no caso
do homossexual e de outros distúrbios semelhan
tes nós queremos apenas que, pelo simples fato
de ter essa orientação diferente do padrão, ele
não seja impedido de ter acesso às atividades
normais, que todos os demais cidadãos têm, e
nós temos certeza de que os Constituintes aqui
presentes conhecem fatos semelhantes, onde
pessoas são aprovadas em determinados concur
sos e são rejeitadas, inclusive,pelo serviço médi
co, por se tratar de homossexuais.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a pala
vra o Constituinte Ruy NedeI.

O SR. CONSmUINTE RUY NEDEL - "Há
uma mulher que apanha e cala, há um piquenique
de políticos, há um frenesi de dar banana, há
um padre passeando à paisana, há um grande
acréscimo de sífilise, dando os trâmites por fin
dos, porque hoje é sábado, há perspectiva do
domingo."

Esse foi um dos discos considerados dos me
lhores do ano 1965 e dos menos vendidos. Este
cântico, quase que um jogral de Vinicius, pare
ce-me que tem um miolo na sua essência: é o
direito da não-invasão do mundo interior do indi
víduo.

Logo, se há um tarado, o tarado é um agressor.
Mas se há uma mulher que apanha e cala, se
há um sadomasoquismo, eles se integram dentro
do seu vício e não há lei que possa puni-los, por
que não é violentado o mundo interior deles.

Eu acho bem claro que, no meu conceito, do
que eu vi, o que nós queremos é a soberania
do mundo que o individuo leva consigo, com
as cargas de virtudes e de defeitos.

A emenda é bem clara: que a supressão da
expressão "orientação sexual"; não veio com ou
tra redação, quer eliminara palavra, que me pare
ce muito importante. Se tivesse trocado, talvez,
por uma mais abrangente, ou menos abrangente,
seria de discutir; eu não discuto. Pede a retirada
da expressão "orientação sexual".

Quero deixar publicamente, com esses argu
mentos, o meu voto contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a pala
vra o nobre Relator Alceni Guerra, para prestar
seus informes e esclarecimentos no tocante à
emenda em discussão.

ASRA.CONsmUINTE SANDRA CAVALCAN
TI- Peja ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Pois não.

ASRA. CONSmUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - Diante da declaração do Constituinte Ruy
Nedel, indago da Mesa se haveria tempo de apre
sentar uma subemenda de plenário que, no caso,
seria apenas essa alteração de redação por nós
aqui proposta; não apenas a supressão da expres
são "orientação sexual", mas, eliminada a expres
são "orientação sexual", a outra expressão seguin
te ficasse assim: "ser portador de deficiência de
qualquer ordem ou/e de diferenças, quer partícu
lares, quer sociais."

E a minha proposta.

O SR.PRESIDENTE (Ivolech) - Nós gostaría
mos de ouvir o Relator Alceni Guerra sobre esta
sua solicitação, ou sua consulta. Gostaríamos
também de ouvir o Relator e nós lembramos que
a Mesa recebeu cinco destaques para a emenda.
Nós estamos votando um por um e nós temos
até certa dificuldade para decidir favoravelmente
à sua consulta, mas, como os nossos trabalhos
sempre foram norteados pelo espírítomais demo
crático possível,ouviremos o plenário e, principal
mente, a Presidência, gostaria de ouvir o Relator
Alceni Guerra.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, Srs. e Sr" Constituintes, nós sabíamos, de
antemão, que teríamos, na manhã de hoje, duas
questões polêmicas por excelência: a emenda,
que prejulgávamos, apresentaria o Constituinte
Ruy Nedel e a que apresentaria o Constituinte
Salatiel Carvalho e realmente elas aconteceram
dentro da nossa previsão e achamos que o debate
ocorrido em torno dos dois temas enriqueceu
muito a Subcomissão.

Preocupei-me muito com essa expressão des
de o começo do relatório do anteprojeto, e quero
externar aqui algumas coisas particulares e inte
ressantes que aconteceram nesta Subcomissão,
durante a exposição dos homossexuais na au
diência pública. Nós percebemos claramente, e
percebeu este Relator, inclusive, que, se há um
preconceito arraigado na nossa alma, é o precon
ceito contra os homossexuais.
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Eu confesso aos Srs. que me senti extrema
mente constrangido durante a exposição, e, nas
minhas reflexões posteriores flagrei-me com esse
preoconceito e como eu havia afirmado que me
liberaria e tentaria me liberar dos meus precon
ceitos, procurei, na hora de elaborar o texto, me
livrardesses preconceitos que eu havia me flagra
do aqui no dia da exposição e que, confesso ao
Srs. e Sr"',não sabia que eu tinha. Percebendo
que estava frente a uma situação de conflito inte
rior, passei a procurar em outras Subcomissões,
em textos anteriores, revisando a exposição dos
homossexuais aqui na Subcomissão, subsídios
que me possibilitassem tomar a decisão. Percebi
que mais do que sentimentos de ordem ética
ou moral, teriam me levado àquela situação de
constrangimento sentimentos de religiosidade
profundamente arraigados na alma. Revisando os
textos encontrei uma carta do mestre Afonso Ari
nos, dirigida aos líderes do Triângulo Rosa, em
que ele manifestava a opinião de que a expressão
"orientação sexual" era a mais adequada, e que
eximiaas outras anomalias e os víciosque porven
tura possam ser imputados nas práticas anormais
da sexualidade, como a tara, a que se referiu aqui
a Constituinte Sandra Cavalcanti; tranqüilizei-me
porque, em nenhum momento, eu posso colocar
qualquer medida de comparação entre os meus
conhecimentos e os do mestre Afonso Arinos.

Se ele, no alto da sua sabedoria, considera que
a expressão "orientação sexual" é adequada para
definirapenas e tão-somente um comportamento
não anormal, digamos assim, Constituinte Salatiel
Carvalho, era justo que eu, depreendendo de algo
que eu considero essencial num representante,
alguém que tenha representatividade política,que
é a capacidade de apreender, eu julgava que era
necessário que eu também passasse a adotá-Ia.
As preocupações seguintes me levaram às outras
Subcomissões, e assisti todo o processo de vota
ção da Subcomissão da Família, do Menor, e do
Idoso. Está claramente configurado, e a Consti
tuinte Sandra Cavalcanti há de confirmar aqui,
que o casamento proposto naquela Subcomissão
refere-se à união indissolúvel entre o homem e
a mulher. E a questão que mais me preocupava
quando eu coloquei aqui a orientação sexual. Lei
escoimar, de qualquer texto, a possibilidade que
houvesse de um casamento homossexual. E me
prendi muito mais, Constituinte Salatiel Carvalho,
ao fato de que o parágrafo tem a intenção de
não permitir que haja a violência contra o homos
sexual, por ele ser homossexual. De dar-lhe o
mesmo direito de cidadania que se dá aos demais
cidadãos, de não permitir a violência psiquíca e
até física, como ocorre, comumente, a um cida
dão que, entende, não é culpado de ser hornos
sexual. Há um defeito de origem, de ordem educa
cional, cultural psíquico e, as vezes, até somática.
Foi este o espírito que norteou a colocação aqui
da expressão "orientação sexual". E quero dizer
que entendo perfeitamente seus sentimentos de
ordem ética, moral e religiosa, e o cumprimento
por ter aqui desencadeado essa belíssima discus
são. Penso, Sr. Presidente, ter feito os esclareci
mentos do porque consta aqui a expressão "oríen
tação sexual". Quanto à acolhida da emenda da
Constituinte Sandra Cavalcanti, não poderíamos
dizernão, porque estaríamos contraditando todas
as normas com que V. Ex' regeu aqui os debates.
Fomos sempre muito democráticos e liberais.

Acho que, neste momento, em que ainda estamos
com a reunião aberta, cercear a alguém o direito
de apresentar uma emenda, seria dizer o não,
dizer o contrário a tudo que V. Ex' fez até aqui.
Concordo que S. Ex' tenha essa faculdade de
apresentar a emenda.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A Mesa faz
uma consulta ao Plenário para, ouvindo os Srs,
Constituintes, sabermos da possibilidade, ou não,
de ainda se apresentar uma subemenda, com
relação à matéria em discussão. Seria, então, uma
subemenda no mesmo sentido da Emenda n'
4, que deverá ser votada. Nós consultamos e cha
mamos a atenção dos Srs. e Sr'" Constituintes
para se posicionarem com relação à abertura da
Mesa em aceitar, em acatar uma que seria chama
da subemenda Informamos que não prejudicará
a votação do pedido de destaque da Emenda
n' 4, de plenário. Gostaríamos de ouvira manfes
tação dos Srs. Constituintes, no sentido de a Mesa
abrir a oportunidade ou não de uma subemenda
de plenário.

Com a palavra o Constituinte José Carlos Sa
bóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sou totalmente favorávelà apresentação
da subemenda, e, no caso, do direito de apresen
ta-la. Não sou favorável à aprovação da emenda
da Constituinte Sandra Cavalcanti. Mas, eu acho
que é um direito que nós temos, no caso, de
apresentar a submenda. Faria somente a seguinte
consulta à Mesa, ao Secretário, que seria o seguin
te: no caso nós teríamos três propostas: o texto,
a emenda do Constituinte Salatiel Carvalho, e a
3' proposta da Constituinte Sandra Cavalcanti?

O SR. PRESIDENTE(IvoLecho - Nós votare
mos, agora, tão pronto se encerre a manifestação
dos Srs. a Emenda n° 4. Nós faremos a votação
desta emenda. A solicitação da Mesa é no sentido
de acatarmos, ou não, uma subemenda, que seria
então uma sexta matéria que teremos a oportu
nidade de votar; não sofrerá prejuízo, com isso,
a Emenda n' 4.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - V. Ex' me
permite, para um esclarecimento a respeito do
ordenamento da votação? Acho que posta em
votação a emenda do Constituinte Salatiel Carva
lho, nós temos duas alternativas: ela aprovada,
abre espaço para a discussão da subemenda dà
Constituinte Sandra Cavalcanti. Ela rejeitada, a
subemenda da Constituinte Sandra Cavalcanti fi
ca automaticamente prejudicada e não será posta
em votação.

ASRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - Quero registrar a liberalidade da Mesa e
agradecer.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Gostaríamos
de ouvir a manifestação dos Srs. Constituintes.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Presidente, dentro do que já foi colocado pelo
Relator Alceni Guerra, na medida em que nós
não temos mais nenhum Constituinte sem esse
subsídio maior, acho que nós poderíamos votar
agora a eEmenda do Constituinte Salatiel Car
valho.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Colocamos
em votação o destaque para a Emenda n- 4, de

plenário. O SIMaceita a Emenda n' 4 de plenário,
excluindo a expressão, "orientação sexual", do
art. 2', mais notadamente no seu § l' O NÃo
rejeita a emenda e mantém o substitutivo em sua
íntegra, notadamente no seu art. I?

O SR. CONSTITUINTE SALATlEL CARVALHO
- Pela ordem, Sr. Presidente, para uma questão
de ordem sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE SALATlEL CARVALHO
- Gostaria de propor à Mesa a retirada da minha
emenda e, no lugar dela, fosse votada a sube
menda apresentada pela Constituinte Sandra Ca
valcanti.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Esclarece,
aqui, o Secretário que há realmente um fato con
traditório contundente, porque se o Sr. retirar a
sua emenda, não haverá subemenda, a menos
que transformemos em emenda a sub emenda
da Constituinte Sandra Cavalcanti.

(Continua a Votação)

O SR. CONSTITUINTE ÓSMlR LIMA - O ter
mo orientação sexual, no meu entender, não pre
tende legalizar a união homossexual, mas evitar
a discrimmação que existe, nós sabemos, notada
mente com relação ao emprego. Nós sabemos
que as empresas, quer públicas, quer privadas
rejeitam o cidadão homossexual. E é apenas con
tra essa discriminação, que eu voto NAO.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Como vota
a Constituinte Sandra Cavalcanti?

A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN·
TI- Voto SIM.

(Continua a Votação)

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Foi rejeitada
a emenda e mantido o substitutivo na íntegra do
seu art. 2°, § 1°

Apreciados todos os destaques de emendas
de plenário cabe-nos, como manifestação final,
agradecer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA·
BÓIA - Sr. Presidente pela ordem? Desculpe-me
cortar-lhe a palavra.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Apenas para que não sejam encerrados
os trabalhos desta subcomissão sem que fique
um registro final, já tantas vezes feito, desses últi
mos momentos desta subcomissão, do signifi
cado de todo esse trabalho em termos de um
comportamento da compreensão política do me
mento em que estamos vivendo na sociedade
brasileira. O que significou, para todos nós, a
aprendizagem e a sensibilidade de respeitar todos
os segmentos da sociedade que aqui entraram,
e como os Constituintes que aqui estiveram, du
rante esses 40 dias de trabalho, como eles recebe
ram, tiveram a noção histórica da importância
do trabalho de uma subcomissão, que era a mais
desvalorizada dentre todas as Subcomissões da
Constituinte, e que, talvez,tenha-se tomado dentre
os trabalhos da Constituinte um dos mais dignos
e politicamente o que está sendo mais realçado,
pela sua competência e pela dignidade com que
esse trabalho foi feito por todos os Constituintes
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e por todos os membros das diversas instituições
que por aqui passaram. Gostaria de realçar o tra
balho, a seriedade, os entendimentos politicos de
todos os grupos, das suas reivindicações,de todos
os Constituintes, e chamar a atenção para aquilo
que nos emocionou tanto: a dignidade, a serie
dade com que o Presidente IvoLech encaminhou
todo esse trabalho. Voutentar recuperar a memó
ria para urna palavra que foi dita pelo nosso Rela
tor, no 1. dia em que nos reunimos aqui, o Consti
tuinte Alceni Guerra: que ele se comprometia, le
variaaté o finale lutaria pelas reivindicaçõesfeitas
pelos diversos grupos sociais que viessem aqui
reivindicaros seus direitos e que jamais se curva
ria às pressões de grupos que tentassem negar
ou impedir a aprovação desses direitos, e asse
gurar esses direitos na nova Constituição.

O Constituinte Alceni Guerra não cumpriu o
que ele disse, ele foi muito além do que havia
prometido. Eu gostaria que isto ficasse registrado
porque foi um comportamento que nos obrigou
não só a admirá-lo pessoalmente, mas politica
mente. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Dito tudo
isso pelo nobre Constituinte José Carlos Sabóia,
gostaríamos de dizer que o Plenário da Subco
missão, desde o primeiro momento, tornou a ini
ciativa,tomou a deliberação de ouvir aqui apenas
e tão-somente a sociedade civil. Declinamos da
oportunidade e do direitode ouvirmos ministérios,
de ouvirmos fundações, de ouvirmos órgãos e
autarquias governamentais, até pelo fato de que
os órgãos de Governo têm as suas assessorias
de Imprensa, tem, enfim, urna estrutura que pode,
a qualquer momento, falar com a sociedade; e
aqui nas audições públicas, conforme determi
nava o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, nos foi dada a oportunidade de ter
mos de 5 a 8 audições públicas e entenderam
os Srs. Constituintes, entendeu a Mesa Diretiva
da subcomissão que não fosse furtado o direito,
não fosse furtado o espaço da sociedade civil,
de viraqui se manifestar, e assim foifeito.Usamos
o tempo máximo para as audições, o período
máximo prescrito no Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte, e nós temos aqui
uma consciência e mais do que ter essa consciên
cia, é assumirmos com as minorias do Brasil o
compromisso de levar as suas reivindicações, os
seus anseios, as suas propostas não só apenas
de proposta da subcomissão, mas o nosso com
promisso de continuar com essa luta na Comis
são da Ordem Social e na própria Comissão de
Sistematização. Esse é o entendimento que nós
temos, essa é a intenção que nos move, da res
ponsabilidade que nós aqui assumimos, com rela
ção aos pronunciamentos, aos depoimentos, os
mais sérios, os mais dignos possíveis e eu diria,
até, os mais maduros possíveis. Ficou provado,
para quem ouviu e para nós Constituintes, que
as minorias não precisam mais de tutela, e que
se a elas, minorias, fosse oportunizada a partici
pação, fosse oportunizado serem efetivamentesu
jeitos ativos das suas questões, sem dúvida, os
problemas aqui debatidos não teriam a notorie
dade que ora têm. Se nós tivermos a humildade
de aceitar, se nós tivermos a grandeza de aceitar,
se nós tivermos até a inteligência de aceitar que
o índio seja sujeito de suas questões, seja sujeito
da sua História, s6 para citaras populações indige
nas, não teríamos o quadro que nós temos.

Nobre ConstituinteAlceniGuerra, a minha curta
vida politica ensejou aqui, nesta subcomissão vi
venciar talvez o exemplo mais bonito de demo
cracia, talvezo exemplo mais bonito de grandeza
política, talvez o exemplo mais bonito de des
preendimento, talvez até o exemplo mais bonito
de inteligência politica.

Nós gostaríamos também de agradecer, um
a um, os Constituintes que nos ajudaram a levar
esse trabalho, a todos e a cada um em particular,
a todos os representantes de entidades, de federa
ções, associações, confederações, que vieram an
te a subcomissão nos honrarem com os seus
depoimentos. Agradecermos à assessoria supe
rior da subcomissão, pela maneira com que nos
ajudaram e fizeram com que os nossos trabalhos
tivessem o resultado ora apresentado. Agrade
cermos, de urna forma muito carinhosa aos fun
cionários da subcomissão, coordenados pelo Se
cretário Executivo da Subcomissão, Dr. Carlos
Guilherme Fonseca, que oportunizaram a cada
momento, a cada reunião, o sucesso que obtive
mos, a nívelde realização desses eventos. Gosta
riamos também de nos penitenciar perante o Re
lator, o Primeiro-Vice-Presidente,o Segundo Vice
Presidente, e todos os componentes Constituintes
da Subcomissão dos Negros, Populações Indíge
nas, Pessoas Deficientes e Minorias de qualquer
lapso, qualquer erro, qualquer incorreção desta
Presidência, mas nós entendemos que, um tema
como este, uma temática como a dessa subco
missão em nenhum momento poderia ficar ads
trita ao formalismo e pelo simples fato de não
sermos formais, e notadamente pelo fato de não
ter este Presidente uma vivência maior da prática
legislativa. Credite-se pois todos os erros de con
dução dos trabalhos desta subcomissão à inexpe
riência; creditem-se alguns acertos da direção
desses trabalhos a uma vontade desesperada de
acertar, uma vontade muito forte de poder olhar
nos olhos de cada um dos Sr" e das SI""' Consti
tuintes e poder dizer: nós cumprimos o nosso
dever, nós cumprimos o nosso papel, nós respei
tamos aqui as minorias sociais do nosso Brasil.

As 16 horas hoje, nós temos a entrega do traba
lho da Subcomissão no AuditórioPetrônio Porte
lla. Estamos sendo convocados já pela Presidên
cia da Comissão maior, da Ordem Social. Um
agradecimento muito especial aos funcionários,
à Dra.Alice,do Prodasen, pelo trabalho magnífico
de assessoramento, de fornecimento de dados,
de fornecimento, enfim, de todos os materiais
que nos oportunizaram estar paripassu informa
dos do andamento de todos os trabalhos.

MaiS uma vez,nobre RelatorAlceniGuerra, mui
to obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado
pela sua dedicação, muito obrigado pelos seus
exemplos, já citados, e aos Srs. Constituintes,mui
to obrigado por me terem dado a honra de apren
der com os Srs. e com as Sras. Eu diriaaté muito
obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado
pelo amor de todos em cima de todas as questões
que nós aqui debatemos, que nós aqui aprecia
mos e que na manhã de hoje votamos. Como
sempre nós colocamos, para finalizar, a palavra
à disposição.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- E, como sempre, eu peço uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Pois não.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Consti
tuintes:

Nós estamos vivendonesta Subcomissão o que
a gente pode chamar de momento lindo, onde
temos que passar por cima, às vezes,até de algum
princípioque nos prende, diante de uma determi
nação de poder fazerjustiça; às vezes somos obri
gados a estarmos do avesso, para que realmente
possamos cumpnr bem o nosso papel; enfim,
nós vivemos o nosso momento lindo, porque
quando nós temos que descer dos nossos propó
sitos e deixar-nos levar por uma coisa maior, isso
tem acontecido nesta Subcomissão. Eu gostaria
muito de também fazer esse agradecimento aos
Constituintes que aqui estiveram, aos funcioná
rios, em particular, pela dedicação, a todos aque
les que cumpriram aqui o seu papel e que faz
parte deste projeto, na elaboração deste antepro
jeto. E queria dizer, em especial, ao Constituinte
Alceni Guerra, que nós, da comunidade negra,
somos agradecidos por todo o enfrentamento que
esta Subcomissão teve, e quero crer que o Consti
tuinte Alceni também viveu, no momento do de
bate, com relação aos negros, o seu momento
lindo. E eu trago aqui, da comunidade negra um
abraço todo especial na pessoa de LéliaGonzales,
e gostaria de dizer que foi além da nossa expec
tativa, gostaria de dizer ao Constituinte Ivo Lech,
nosso Presidente, que eu não tive nenhuma sur
presa com relação a tudo que ele feznesta Subco
missão; eu só consegui descobrir que ele é mais
lindo do que eu imaginava. Em particular quero
colocar a nível de fraternidade - ele vai ficar
encabulado, mas não tem problema - urna pes
soa que me calou profundamente nesta Subco
missão, que foi o José Carlos Sabóia, a quem
aprendi a amar mais ainda; é uma pessoa também
que a gente pode considerar linda. Eu sou muito
chorona e disseram que um bom político não
deve chorar, mas como eu trabalho com as mi
nhas emoções junto com a minha ideologia, eu
gostaria de dizera todos nesta Subcomissão, que
foi além da minha expectativa, que eu não exerci
apenas o papel de Constituinte: aqui eu lutei por
uma causa que é justa para mim, e é justa para
todos os Constituintes. Aqui nós quebramos os
preconceitos, aqui eu tive a plena certeza de que
se nós não conseguirmos a vitória total, a fim
de fazer uma Constituição que expressse a nossa
vontade, ninguém aqui sairá envergonhado de
não ter lutado até o último momento para fazer
valer o direito de cada um, até mesmo daqueles
de que a gente possa discordar. E por isso achei
linda esta Subcomissão, eu acho que escolhi bem
esta Subcomissão. Entrei com um temor de mí
noria nesta Subcomissão, o temor de fazer sentir
que o meu Partido não é majoritário nesta Subco
missão, que a causa que nós estariamos defen
dendo nesta Subcomissão, apesar de ser urna
grande causa, não era a causa de todos os Consti
tuintes, a partir da experiência vivida, tudo isso
me feztemer muito, mas eu saio daqui com uma
alegria, e quase com uma certeza de que aqui
nós conseguimos aliados e aliadas que farão com
que os Constituintes, Deputados e Senadores, vo
tem completamente em todas essas propostas
aqui, irão até a níveldos artigos, tais como: orien
tação sexual. Mas eu tenho a plena certeza, a
convicção de que ficou calado, em cada um de
nós, o sentimento desta Subcomissão, desse di-
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reito das minorias, das garantias daqueles que
foram e continuam sendo marginalizados. Talvez
a Constituição não expresse para nós tudo isso,
talvez ela ainda esteja um pouco morta, mas eu
quero crer que aqui, nesta Subcomissão, nós vive
mos este momento lindo da vida que a gente
deva defender para cada uma de nós. Obrigada,
mais uma vez,aos funcionários,obrigada Ivo, obri
gada Alceni,obrigada aos Constituintes. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Continua
a palavra aberta aos Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Eu não poderia deixar também de trazer aqui as
minhas palavras ao finalda ação da Subcomissão
dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Defi
cientes e Minorias.Em boa parte já disse Benedita
da Silva essa Constituinte que quando fala o Ple
nário péra, pois ela tem uma maneira assim que
domina o ambiente, e adquiriu uma respeitabi
lidade muito grande na Constituinte; da mesma
maneira eu vim para esta Constituinte com um
compromisso, um compromisso com as pessoas
portadoras de deficiências - pai que sou de dois
retardados - e não ligado apenas aos retardados
mentais, mas a todos os tipos de pessoas deficien
tes com as quais eu aprendi muito. De modo
que eu saio afinal satisfeito por aquilo que nós
conseguimos. Talvez as pessoas portadoras de
deficiênciase suas entidades ainda quisessem um
pouco mais de nós, mas eu quero dizerbem claro
que o relator Alceni Guerra, foi de uma abertura
muito grande para os anseios; ele procurou com
patibilizartodas as propostas, fez o seu trabalho
de maneira muito digna, e eu quero, em nome
principalmente das APAES, às quais represento
aqui, trazer o meu abraço, e demonstrar a você,
Ivo, que nós todos aprendemos a admirar, princi
palmente porque não medesacrilicios para levar
à frente a missão, que nós aqui na eleição lhe
atribuímos como Presidente da nossa Subcomis
são. Estão de parabéns os meus nobres Consti
tuintes e colegas, Relator e Presidente.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a pala
vra o Constituinte Bosco França

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Gostaria de deixar registrada aqui a minha satisfa
ção por haver participado desta Subcomissão, por
vários motivos. Em primeiro lugar pela forma de
mocrática, e até sincera, como foiconduzida, atra
vés do nosso Relator, Constituinte A1cenir Guerra
e do nosso Presidente IvoLech, que tão brilhante
mente conduziram esses trabalhos de forma har
moniosa, para que todos nós Constituintes nos
sentíssemos bem, e bem à vontade de representar
o povo brasileiro nesta Subcomissão, que tem
uma importância humana fundamental - é um
compromisso, eu acredito, não apenas quanto
aos deficientes, não apenas quanto aos negros,
quantos aos índios, mas é um compromisso com
todo o povo brasileiro, e um compromisso tam
bém de um sentimento nacionalista que todos
nós, tenho certeza, carregamos no nosso pensa
mento. Aqui defendemos pessoas que talvez não
votassem em nós, aqui defendemos compromis
sos em que não fosse realizado nenhum artilicio
para definiras nossas posições; aqui defendemos
indiretamente o sentimento maior de naciona
lismo, e de integração que une o povo brasileiro.
Tenho certeza de que em cada cidadão que aqui

está, e cada cidadão que integra esse Brasilafora,
tem um pouquinho do negro, e tem um pouqui
nho do índio. Então tenho certeza que em cada
cidadão também há um pouquinho de sentimen
to favorável para aqueles deficientes que são, às
vezes, deficientes em algumas funções, mas mui
tas vezes são muito mais enrequecidos no seu
ser do que cada um de nós.

Quero deixaraqui o meu registro de apoio total,
ao trabalho realizado por esta grande equipe, e
dizer que encontramos, nas diversas sub-comis
sões jogos de interesses, onde Consbtuintes às
vezes defendiam uma bandeira e outros defen
diam outras. Aqui, nesta Subcormssão tivemos
divergências, sim, de pensamentos, mas todos
estavam unidos com um comprimisso que era
o de beneficiarda melhor forma possível,as mino
rias étnicas e também a raça negra - que, como
disse, a nobre Constituinte Benedita da Silva, não
é minoria, é rnaíoría.porque cada um de nós tem
um pouquinho do negro no nosso sangue, e tam
bém o puro negro, que é maioria no Brasil.

Então, é uma honra para mim muito grande
e acredito que é um chamado de Deus, onde
no meio de tantas subcomissões ensejamos nos
encontrar neste momento tão nobre, e tão decen
te, onde a História brasileira poderá constatar a
nossa presença em defesa dessa faixada cidada
nia brasileira, que temos a honra de representar
tão dignamente. Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a pala
vra a Constituinte Sandra Cavalcanti.

ASRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI-Sr. Presidente, esta Subcomissão é a respon
sável pelo que vaiser talvezo único capítulo inova
dor em matéria de constituições na História do
Brasil.Se nós lançarmos um olhar sobre as consti
tuições anteriores, em nenhum artigo, em ne
nhum parágrafo, em nenhum inciso, vamos en
contrar preocupação definida com as chamadas
minorias, com a população negra, e principal
mente o enorme contingente de brasileiros que,
ou por nascença ou por acidente de percurso
se tem acrescentado a enorme legião de pessoas
portadoras de deficiências de qualquer natureza.
Esta Subcomissão é a única que vaioferecer teci
do novo em matéria constitucional; todas as ou
tras estão trabalhando sobre assuntos que foram
trabalhos: na Ordem Econômica, a terra, a pro
priedade, os direitos políticos, os partidos, mas
desta Subcomissão sai a primeira luz diferente
sobre texto constitucional brasileiro. Por isso eu
acompanhei o trabalho desta Subcomissão muito
de perto, com muito carinho, não em face da
minha identificação muito grande com as três
linhas que aqui se cruzavam, mas pnncipalmente
para poder assumir um compromisso que quero
que fique registrado nesta data e neste momento.
O compromisso é de que na Comissão de Siste
matização eu quero ser a vozmais atuante e mais
presente para defender o texto que acaba de ser
aprovado aqui. (Palmas.)

O Capítulo relativoaos deficientes é uma novi
dade tão grande neste País, que ele vale uma
nova Constituição. Quando pensamos que foipre
ciso um acidente de automóvel, para que o Sena
dor Thales Ramalho um dia se lembrasse de apre
sentar uma emenda constitucional que levou qua
se três anos para ser votada, e que previa uma
regulamentação de lei complementar que não foi

alcançada, só isso é suficiente para que nós pos
samos medir aqui, hoje, o que está saindo desta
Subcomissão, porque são 15 milhões de brasi
leiros que começam a ver pela primeira vezderru
badas as barreiras arquitetônicas, e abertas as
portas dos concursos públicos, os direitos de tra
balhar, de se sustentar por conta própria e as
famílias que têm que enfrentar os problemas da
queles que não tem os horizontes abertos; o direi
to de exigir da sociedade a cobertura que até
agora a sociedade não lhes deu. TIvemos a Aboli
ção da Escravatura proclamada em 13 maio, co
memorada há pouco tempo, mas, na realidade,
este capítulo sobre o negro na nossa Constituição
foi a primeira lei complementar, a LeiÁurea, que
vai surgir na História do Brasil, regulamentando
aquilo que supostamente foi conquistado, mas
até agora não tinha sido incorporado ao nosso
comportamento político e às nossas preocupa
ções de ordem administrativa.

Com relação às populações indígenas, é a pri
meira vez também que deixam de ser tratados
como débeis mentais, necessitados de tutela, in
capazes, quando nós temos na população indige
na, um contigente de brasileiros a serem incorpo
rados a uma cidadania que jamais foi buscá-los
como forma de homens livres.É a primeira vez
também. Por isso é muito bonito este trabalho,
estáo todos de parabéns, e eu fiquei muito hon
rada de ter podido participar desta última reunião,
representando aqui a minha liderança e o meu
partido, que em reuniões intramuros de bancada,
apreciou o trabalho magnífico AlceniGuerra, nos
so representante principal aqui, porque o Relator
vai ter o apoio maciço de toda a nossa Bancada
e em nome do nosso Líder posso garantir que
os votos do PFL, no Plenário, na hora da discus
são, estarão fechados em tomo dos princípios
que aqui hoje foram definidos.

Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente, dan
do-lhe pessoalmente os meus parabéns. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - A nós é dada
a oportunidade de finalizar os nossos trabalhos,
e declarar encerrada esta nossa reunião de vota
ção, da proposta do projeto do Relator da Subco
missão dos Negros, Populações Indígenas, Pes
soas Deficientes e Minorias.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a nossa reunião.

(Levanta-se a reunião ás 12 horas e 57
minutos.)

COMISSÃO DA FAMÍUA,
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,

DA CI&lCIA E TECNOLOGIA
E DA COMUNICAÇÃO

12" Reunião Ordinária

Realizada em 10-6-87

Aos dez dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas e
trinta minutos, no AuditórioNereu Ramos - Ane
xo 11 - Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão da Família,da Educação, Culturae Espor
tes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação,
sob a presidência do Senhor ConstituinteMarcon
des Gadelha, com a presença dos seguintes Cons
tituintes:AtilaLira, UbiratanAguiar,Aécio de Bor
ba, Matheus Iensen e Tadeu França. O Senhor
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Presidente, Constituinte Marcondes Gadelha, de
clarou abertos os trabalhos, e procedeu a leitura
do expediente do Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, quanto às normas do pro
cesso de votação. Não havendo quem usasse da
palavra, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às onze horas e dez minutos, cujo
teor será publicado, na íntegra, no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte, convocando
os Senhores Membros da Comissão para a próxi
ma reunião, a realizar-se dia onze, às dez horas,
com a seguinte pauta: discussão sobre o Substi
tutivo, apresentado pelo Senhor Relator. E, para
constar, eu, Luiz Fernando Lapagesse Alves Côr
rea, Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, Ciência e Tec
nologia e da Comunicação.

Srs. Constituinte, esta reunião de hoje destí
na-se ao prosseguimento da discussão do Substi
tuivo do Relator.

AMesa presta um esderecunento sobre o pro
cesso de votação que se iniciará na sexta-feira,
dia 12, às 14 horas. Essa informação é parcial
ainda, porque a Secretaria da Constituinte ainda
está elaborando as normas procedimentais para
serem executadas no momento. Entretanto, esta
Presidência recebeu a comunicação do Presiden
te Ulysses Guimarães, que já esclarece muitos
dos pontos do processo de votação:

"1°) O quorum para a votação de maté
rias de natureza constitucional é o da maioria
absoluta de votos (§ 2° do art. 21 do Regi
mento Interno da Assmbléia Nacional Consti
tuinte).

O presidente submete à votação a matéria
na sua integralidade, ressalvados os desta
ques, proclamando o resultado manifesto do
Plenário.

O destaque objetiva que determinada ma
téria seja apreciada isoladamente. Se o desta
que não atingir o quorum necessário à vota
ção, isto é, a maioria absoluta, fica prejudi
cado, mantido, portanto, o dispositivo que
visava subdstituir."

É claro que se a maioria absoluta foi exigi
da para aprovação da proposição principal,
o mesmo quorum é exigido para a propo
sição acessória destacada.

"2°) Poderão ser oferecidos destaque às
emendas apresentadas aos anteprojetos e ao
substitutivo do Relator, bem como partes
deste e do substitutivo final, se o Relator en
tender que deva apresentá-lo. Não serão ad
mitidos destaques dos anteprojetos, porque
foram condensados e passaram a integrar
o substitutivo do Relator."

Quer dizer, aqueles que, porventura, não te
nham apresentado novas emendas ou reapresen
tade as suas emendas, não precisam preocupar
se, porque poderão destacar as emendas que fo
ram apresentadas aos anteprojetos das Subco
missões. Não pode é destacar parte dos antepro
jetos, porque esses já desapareceram, fundira-se,

num novo corpo redacional, no texto elaborado
pelo Relator.

"3°) Não serão admitidas emendas substi
tutivas à integralidade do substitutivo, confor
me prescreve o art. 21, § primeiro, combi
nado com o § 2° do art. 23 do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituin
te."

São algumas normas para conhecimento dos
Srs. Constituintes, e a Mesa esclarece que ama
nhã, pela manhã, não teremos reunião neste ple
nário. Vamos deixar convocada uma reunião para
amanhã à tarde, para a hipótese de algum esclare
cimento importante sobre o direcionamento da
votação, que tenhamos todas as normas já pron
tas e possamos não só discuti-Ias, distribuí-Ias,
comentá-las, para que no dia seguinte tenhamos
um processo de votação sem maiores atropelos,
sem maiores dificuldades.

A Mesa não tem ilusões quanto à intensidade
das reuniões para votação. São matérias todas,
extremamente, polêmicas e muito variadas, e en
tende que deveremos cuidar de estabelecer um
consenso prévio sobre aquilo que foi possível,
pelo menos no que diz respeito ao métado e ao
processo de votação.

O conhecimento, o assenhoramento sobre es
sas regras da votação evitará uma quantidade
muito grande de questões de ordem quando da
hora da votação, e a Mesa confessa sua preocu
pação nesse aspecto, uma preocupação que vem
desde o início dos nossos trabalhos, quando ela
boramos as normas internas de funcionamento.

Assim, tentaremos estabelecer definições a
priori, que esperamos sejam acatadas, porque
frutos de um trabalho comum, desta maneira evi
tando o congestionamento de matérias e evítan
do, naturalmente, a obstrução dos trabalhos.

A Mesa anuncia que até o meio-dia de hoje,
quando do encerramento do prazo, foram recebi
das 873 emendas ao Substitutivo do Relator.

Indago dos presentes se algum dos Srs. Consti
tuintes deseja fazer uso da palavra, comentar, pro
por, sugerir ou discutir o substitutivo do Relator.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a matéria,
a Mesa convoca nova reunião para amanhã, neste
mesmo local, às 17 horas.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar nos
sos trabalhos. Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 19hores.)

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

13' Reunião Ordinária, Realizada em 11/06/87

Aos onze dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
no AuiditórioNereu Ramos - Anexo U- Câmara
dos Deputados, reuniu-se a COMISSÃO DAFAMÍ
LIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNI
CAÇÃO, sob a presidência do Senhor Constituinte
Marcondes Gadelha, com a presença dos seguin
tes Constituintes: Dionisio Hage, Nelson Aguiar,
Cássio Cunha Lima, José Queiroz, Flávio Palmier
da Veiga, Florestan Fernandes, Márcia Kubits
chek, Tadeu Ifrança, Sólon Borges dos Reis, Pom
peu de Sousa, Sotero Cunha, ErvinBonkoski, Joa
ci Góes, Olívio dutra, Rodrigues Palma, Chico

Humberto e Wilma Maia. Havendo número regi
mental, o senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura
da ata da reunião anterior, que foi considerada
aprovada. Comunicou que a presente reunião
destinava-se à discussão do Substitutivo apresen
tado pelo relator no último dia nove do corrente.
Usaram da palavra os Senhores Constituintes Nel
son Aguiar e Pompeu de Sousa. Em seguida o
senhor Presidente suspendeu a reunião às treze
horas e doze minutos para dar continuidade às
dezoito horas e vinte e cinco minutos. O Senhor
constituinte Marcondes Gadelha, Presidente da
Comissão, reabriu a sessão às dezessete horas,
para prosseguir com a discussão do Substitutivo
do relator, além de tratar dos procedimentos a
serem adotados na votação, ou seja, o ordena
mento dos trabalhos do dia doze de junho do
corrente. O senhor Constituinte Carlos Alberto
Caó perguntou ao Senhor Presidente se os mem
bros da Comissão ainda teriam naquela data o
novo substitutivo do Relator. Não havendo orado
res inscritos para tratar sobre o primeiro Substi
tutivo, discutiram os procedimentos a serem ado-
Senhores Constituintes: Sólon Borges dos Reis,

Chico Humberto e Nelson Aguiar. Nada mais ha
vendo a tratar o Senhor Presidente convocou os
senhores membros para a próxima reunião ex
traordinária a realizar-se amanhã, dia doze, às dez
horas, para recebimento de requerimentos de
Destaque ao segundo substitutivo a ser apresen
tado e aos seus artigos, assim como aos Antepro
jetos das Subcomissões, e também, para tratar
dos procedimentos a serem adotados na votação,
dando por encerrados os trabalhos às dezenove
horas, cujo teor publicado, na íntegra, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu Luiz Fernando Lapagesse Alves Cor
rêa, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Havendo número regimental, declaro aberta a
reunião.

Srs. constituintes, ã presente reunião destina-se
ao prosseguimento da discussão sobre o substi
tutivo do Relator Artur da Távola, e para algumas
informações referentes ao processo de votação
e ao ordenamento dos trabalhos amanhã. (Pau
sa.)

Apalavra está franqueada aos Srs. constituintes
que queiram fazer considerações a respeito des
sestemas.

Tem a palavra o nobre Constituinte Carlos Al
berto Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, gostaríamos de obter uma
inforamção de V.Ex' Concretamente, °que dese
jaríamos saber é se os constituintes que integram
esta comissão terão ainda hoje, à sua disposição,
o texto do relatório substitutivo do Constituinte
Artur da Távola?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Indago à secretaria se o Constituinte Artur da Tá
vola já entregou o seu novo substitutivo? S. Ex'
vai apresentá-lo (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, igualmente gostaríamos
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de ser informados a respeito do avulso das emen
das, se o receberiamos ainda hoje?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
O Relator,Constituinte Artur da Távola,não apre
sentou, até agora, o seu segundo substitutivonem
disse se o fará. A expectativa é de que S. Ex'
venha a apresentar um segundo substitutivo. En
tretanto, S. Ex" tem prazo até amanhã, ao meio
dia, para entregar à comissão o seu trabalho. Po
derá usar ou não esse tempo. Pode ser que daqui
a pouco, mais algumas horas, S. Ex" faça a entrega
desse trabalho ou pode ser que o segure até ao
meio-dia. Não temos condição de-saber como
S. Ex' vai usar o tempo de que dispõe e nem
como pressioná-lo a entregar o substitutivo mais
cedo.

Com relação às emendas, elas ainda não foram
rodadas pelo Prodasen. A secretaria me infonna
que o Prodasen está fazendo um esforço brutal
para dar conta de processar, de publicar, porque,
felizmente ou infelizmente, há uma quantidade
enorme, inusitada, de emendas apresentadas à
última hora e os serviços gráficos do Senado estão
funcionando à plena carga sem ter condição de
apresentar esse material ainda hoje. A nossa ex
pectativa é de que amanhã essas emendas este
jam à disposição dos Srs. constituintes.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, por último, um terceiro
pedido de esclarecimento, se refere propriamente
à ordenação da votação. Gostaríamos de saber
como V. Ex" pretende definirprazos para apresen
tação de destaques às emendas cujos avulsos
ainda não recebemos?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V. Ex' pode ficar tranqüilo que a Mesa ordenará
os trabalhos de maneira que haja tempo hábil
para a apresentação dos destaques. Este é um
direito do Plenário que será preservado, custe o
que custar. Anossa expectativaé de que a reunião
para votação comece às 14 horas. Imediatamente,
após a leituraa do novo substitutivo, se é que
haverá, abriremos um prazo para a apresentação
dos destaques, mas a Mesa cuidará para que ne
nhum dos Srs. constituintes seja prejudicado nes
sa intenção.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Agradeço os esclarecimentos prestados
porV. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eu gostaria de informar aos Srs. constituintes que
a intenção da Mesa é providenciar segurança para
o recinto, amanhã. Esperamos que tudo corra
da maneira mais elegante e sóbria possível, como
manda o Regimento. Entretanto, no interesse do
resguardo das prerrogativas dos Srs. constituin
tes, e também do público e da própria imprensa,
tomamos a deliberação de requisitar segurança
para o local. Sob esse aspecto, gostaria de saber
se os Srs. constituintes têm alguma consideração
a fazer, ou algum pleito especial? (pausa)

Informo ainda que já estão prontos os formu
lários para requerimento de destaque, poupando
o trabalho dos Srs. constituintes, que terão apenas
o esforço de assinalar, no espaço em branco,
o número do artigo que queiram ver destacado
e apor a sua assinatura.

AMesa espera poder apresentar aos Srs. consti
tuintes um organograma completo do processo

de votação. Pedimos à secretaria para providen
ciar um quadro mais ou menos ao estilo de um
algaritimo, uma sequência de eventos com as
suas alternativas possíveis. Primeira hipótese: o
Relator apresenta o segundo substitutivo ou não
apresenta. Se apresenta, há preferência para o
segundo substitutivo;votado, salvo os destaques.
Aprovado, segue-se um caminho. Rejeitado em
bloco, segue-se outro caminho. E assim, sucessi
vamente, até o processo final.

A nossa intenção é de que o conhecimento
prévio, a aceitação consensual da metodologia
empregada leve a um fluxo mais eficiente dos
trabalhos e evitemuita questão de ordem e, desta
forma, qualquer obstrução involuntária, eu diria,
desnecessária do processo de votação.

Como não temos ainda esse instrumento pron
to, hoje nós vamos, deixar convocada, preventiva
mente, uma reunião para amanhã às 10 horas,
para a Mesa poder dar ciência completa aos Srs.
constituintes, do que acontecerá a partir das 14
horas de amanhã, quando começa a reunião de
votação das nossas matérias.

Continua aberta a discussão sobre o substi
tutivo do Relator, e, também, a Mesa está fran
queada à sugestões dos Srs. Constituintes sobre
a sistemática a ser adotada amanhã. (Pausa.)

Tem a palavra o Constituinte Sólon Borges dos
Reis.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS- Sr. Presidente, eu suponho, parece óbvio,
que esse fluxograma, esse manual da votação,
esse rade mecum no processo de votar, iráprever
a preferência na votação, para os destaques em
face do texto original, e no caso de destaque de
várias emendas, que convirjam para o mesmo
dispositivo do projeto. Qual seria o processo que
está previsto? Qual seria a preferência? A última
emenda apresentada, a última destacada, a pri
meira solicitada, e a prejudicabilidade? Que V.
Ex" dissesse alguma coisa sobre isso a título de
reflexão.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Darei uma idéia sumária do que nós estamos
pensando. Advirto a V. Ex" que isto é uma idéia
preliminar, porque tem alguns pontos que a pró
pria Assembléia Nacional Constituinte, como um
todo, ainda não esclareceu para todas as Comis
sões. Essa é uma visão preliminar do processo.

Nós colocaremos em votação o substitutivo do
Relator se houver um segundo substitutivo, ele
terá preferência sobre os demais. Então, coloca
remos em votação o substitutivo do Relator,salvo
os destaques. Se for aprovado o substitutivo do
Relator,então, colocaremos em votação os desta
ques, dando preferência àqueles que são contrá
rios aos dispositivos do substitutivo, como as
emendas supressivas, emendas substitutivas,
emendas modificativas,profundamente modifica
tivas, e emendas aditivas. De um modo geral são
emendas que têm uma posição contrária. Há de
se perguntar: "Se o Relator tiver adotado apenas
parcialmente uma emenda de qualquer dos Srs.
Constituintes, o que fazer?"Se o Constituinte não
estiversatisfeito,achando que todo o texto deveria
ser adotado, então ele pedirá destaque para a
votação em separado e essa matéria será tida
como contrária, embora o Relator tenha acolhido
em parte a emenda.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS- Poderá haver destaques para expressões
também?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Para expressões do substitutivo;sim!Poderá haver
destaque também para emendas apresentadas
aos anteprojetos das subcomissões, mas não po
derão ser destacadas as expressões dos antepro
jetos das Subcomissões.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, só para esclarecer-nos um pouco
mais. Quando o Constituinte Sólon Borges levan
tou o problema de se fazerdestaque sobre expres
sões puras e simples, mesmo não havendo suges
tão de emenda prévia,poderá haver destaque para
a votação dessas expressões?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eu não compreendi. O destaque, no caso, se refe
re às expressões do substitutivo?

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
O Constituinte Sólon Borges levantou a proble
mática de que se poderia fazer destaque sobre
expressões. Uma vez não tendo sugerido a emen
da sobre as expressões, será possível fazer o des
taque para expressões na hora da votação?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Não; não será possível!

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS- Sr. Presidente, salvo outro juízo, que eu
não sei se é o melhor ou pior, destaca-se ou
pede-se o destaque de uma parte, pode-se tam
bém pedir o destaque de uma outra parte do
substitutivo ou de um artigo? Eu assim entendo.
Então, se puder, esse artigo será votado em sepa
rado, porque a votação inicialserá em bloco, salvo
aquele artigo. Agora, se ainda não é decisão da
mesa ou se isso será examinado, eu tomo a liber
dade de sugerir que se reflitasobre a possibilidade
de destacar uma expressão de um artigo, de um
dispositivoqualquer, para depois a Casa deliberar
sobre aquela expressão.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Mas, Constituinte, expressão de onde? De uma
emenda ou de um texto?

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS - De um texto, uma palavra do texto eu
não tenho a forma e não sei se a decisão é da
Mesa, ou do Plenário, ou da Casa, mas entendo
perfeitamente razoável.

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
Eu compreendi à expressão do ConstituinteSólon
Borges dos Reis. Num determinado artigo, há
uma palavra qualquer que altera o sentido, que
não corresponde ao que pensa o Constituinte 
ele poderá destacar aquela palavra.

O SR CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS- Eu acho esse pensamento lógico, agora,
a Casa se quiser o mantém:

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Há expressões que valem pelo artigo todo. De
modo que, não há dúvida quanto a isso.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS - O Constituinte poderá concordar com
aquele dispositivo, exceto com aquele qualifica
tivo; enfim uma palavra ou uma expressão que,
retirada,daria com mais exatidão,com mais precí-
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são o pensamento que o constituinte entende,
e se a Casa aprovar é porque também entende.
Eu acho que a solução de V. Ex', que não me
cabe discutir, é a melhor.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra o Constituinte Chico Humberto.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBETO 
Eu não sei se estou ou não conseguindo entender,
não tenho alcance para isso, mas...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Perdão, se V. Ex' também não estiver entenden
do...

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Não, muito pelo contrário; estou apenas querendo
questionar o Constituinte Sólon Borges, porque
quando se propõe o destaque, uma vez havendo
uma rejeição, prévia, no caso, e se V.Ex' permitir
que haja destaque para uma expressão, eu per
gunto: Não houve prejuízo total? Segundo, abrir
se-ia um precedente para amanhã ou logo após
se derrubar até a aprovação do próprio substi
tutivo, porque, se nós vamos aceitar e neste ponto
eu acho que a Mesa é soberana -, no caso dos
destaques, as votações das emendas propostas,
como é que V.Ex' irá permitir que haja destaques
sendo que não houve emendas? Abre-se um se
gundo precedente, quer dizer, a pura e simples
expressão "O destaque da expressão", vai-nos
permitir que não se tome necessária a apresen
tação de emendas. Far-se-íam destaques direta
mente no substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Não, absolutamente. Uma coisa não se contrapõe
à outra. A emenda não se refere apenas à supres
são. Veja bem, nobre Constituinte, no caso dos
destaques às expressões do substitutivo, eles po
dem ser apenas para suprimir. Não podem acres
centar nada. As emendas podem modificar, supri
mir, aumentar, acrescentar. Daí, a emenda se tor
nar necessária, e não é o fato de se poder suprimir
as expressões do substitutivo que irão elidir a Im
portância das emendas, absolutamente. Não há
nenhum conflito, não vejo como.

Um constituinte pode achar o texto do Relator
excelente, salvo um determinado ponto, e achar
que não há necessidade de apresentar uma
emenda, simplesmente destacar aquele ponto. É
uma medida de comodidade que, inclusive per
mite o esclarecimento até a décimo de hora.

Então, se na última hora um constituinte não
apresentar emenda e, no entanto, se convenceu
de que um ponto do substitutivo está errado e
os outros estão certos, ele pode tomar essa deci
são ad hoc e solicitar o destaque.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Eu queria acrescentar, Sr. Presidente,
com a devida vênia - depois nós vamos ouvir
o nosso companheiro - que a argumentação
do Constituinte Chico Humberto vem em favor
da minha tese, porque não há nenhum risco de
rejeição do substutivo pelo destaque de expres
são, porque o substitutivo é, prelinarmente, apro
vado em bloco, no seu todo, no seu esqueleto,
salvo os destaques. Agora, os destaques podem
incluir emendas não acolhidas - porque as aco
lhidas já estão definidas, os dispositivos ou expres
sões do texto do relator, mesmo porque, como
poderei propor um destaque ou uma emenda-

se já passou o prazo da emenda e não conheço
o texto do Relator? Não tenho nenhuma condição
para pedir destaque de uma coisa que não conhe
ço. E quando conhecer, já não posso mais apre
sentar emenda. Então, essa é a oportunidade.

Mas eu queria dar um exemplo, só para ilustrar:
Isso aqui é uma fantasia, é uma hipótese, é só
para argumentar: digamos que esteja no texto
um dispositivo que se refira "as escolas comuni
tárias, filantrópicas ou confessionais poderão re
ceber"... - só para argumentar, não tem nehuma
validade, não é a minha posição. Se eu não con
cordar em que as confessionais, as comunitárias
e as fIlantrópicas poderão receber, então, pedirei
votação em separado - as confessionais as co
munitarias ou filantrópicas. Com isso, contribuo
para aprimorar e conduzir a uma aprovação mais
geral do Plenário, sem obrigá-lo a aceitar que
não tem condição de modificar, porque não apre
sentou emenda antes, não sabia o que viria.Acho
que a posição da Mesa é a melhor.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Estã correta a interpretação de V. Ex'

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, na verdade, a minha insistência
foi no sentido de que nós pudéssemos tomar
essa atitude, essa posição que V. Ex' tomou. Fi
quei muito satisfeito, desculpe-me até a insistên
cia que usamos, mas precisávamos de abrir esse
precedente, até porque não sabemos o que pode
remos ter amanhã. Fiquei muito satisfeito com
a versão de V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muito obrigado a V.Ex'

Com a palavra o Constituinte Nelson Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Ouvi que V.Ex' declara ser possível haver o desta
que de uma determinada expressão, mas isso
por condescendência da Presidência ou benevo
lência do Relator? A título de sugestão, por exem
plo: "eu sugiro que a expressão tal seja desta
cada", porque me parece que se ela não consta
de uma emenda, ela não pode ser destacada,
a não ser que haja um entendimento. Queria que
V.Ex' visse no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Todos os regimentos de todos os Parlamentos
do mundo, este inclusive, faculta o destaque de
partes do substitutivo. Não usa a palavra partes.
Partes podem ser parágrafos, artigos, metade do
substitutivo, 2/5 ou 3/8.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Mas que constem das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Não, Excelência!

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
De todo teor?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Do substitutivo. Ao lado das emendas que são
apresentadas, pode-se pedir destaque de parte
do substitutivo, da proposta original.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Mas eu queria saber o seguinte: eu poderia fazê-lo;
através de emendas?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Estou me atendo ao Regimento.

Nobre Constituinte, eis que diz o Regimento
Comum da Assembléia Nacional Constituinte:

"Art. 63. Admitir-se-á requerimento de
destaque para a votação em separado, de
partes de projeto, ou de substitutivo, e de
emenda do grupo a que pertencer, devendo
o requerimento ser apresentado por escrito
até o início da sessão em que se der o pro
cesso de votação."

Este é o nosso Regimento Comum, da Assem
bléia Nacional Constituinte: Mas há referências
iguais nos Regimentos da Câmara e do Senado.
Sempre se podem destacar partes.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Muito bem. Eu queria saber o seguinte: se eu
poderia - desde que constasse de uma emenda,
digamos, uma emenda registrada no todo, se eu
quisesse aproveitar parte da emenda - pedir que
fosse observada parte da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Não; parte da emenda, não; parte do substitutivo.

Acho importante que se coloquem questões
desse tipo, porque já vamos esclarecendo muitas
coisas e, talvez, isso facilite o nosso trabalho, ama
nhã e, com isso, se possa passar para a parte
substantiva da votação com mais rapidez.

Gostaria que os Srs. Constituintes não hesitas
sem em fazer indagações já, agora, porque vão
aplainando o caminho para amanhã, e creio que,
em uma situação importante como esta que esta
mos vivendo, de votação de um texto constitu
cional, nenhuma pergunta é inadequada, nenhu
ma pergunta é desimportante, nenhuma pergunta
é impertinente. Ahora de fazermos essas questões
é exatamente agora.

A Mesa também não se considera onisciente,
nem tem condição para responder a todas as
perguntas em cima da perna, e é até bom que
essas questões sejam formuladas, agora, porque
dão condições de a Mesa fazer um juízo até ama
nhã, para poder apresentar, finalmente, às 10 ho
ras, todo o fluxograma, sem qualquer dúvida a
mais, a fim de que possamos entrar com eficiên
cia na nossa votação.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Chico Hum
berto.

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Quanto à apresentação dos destaques, nós pode
ríamos ter o tempo imediatamente anterior à vota
ção daquela emenda, ou teríamos que apresen
tá-los com uma antecedência mínima de algum
tempo? Porque a Comissão dos Estados man
dou-nos uma carta que eu gostaria fosse do co
nhecimento de V.Ex' - de que teríamos, obriga
toriamente, o prazo de até as 12 horas, para a
apresentação desses requerimentos de desta
ques, o que acho um absurdo! Porque, apesar
de querermos estar presentes na hora certa, nós
teríamos, forçosamente, que apresentar essas
emendas com muita antecedência, o que não
gostaríamos que acontecesse nesta comissão te
mática.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
O art. 63, que acabo de ler, diz que os requeri
mentos de destaque devem ser apresentados, por
escrito, até o início da reunião em que se der
o processo de votação respectivo. Agora, veja bem
V.Ex', nós marcamos a nossa reunião de votação,
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para amanhã às 14 horas. Significa que antes
do início desta reunião, V.Ex-'deverão apresentar
os seus requerimentos de destaque:

Há um dado que quero deixar claro: é que a
Mesa protegerá o direito dos Srs. Constituintes
apresentarem os seus requerimentos de desta
que. Se, porventura, o Relator não apresentar o
seu substitutivo em tempo hábil, de modo a que
sobre um espaço de tempo considerável, para
apresentação das emendas, nós levaremos isso
em conta, em favor dos Srs. Constituintes. Mas
a nossa expectativa é de que haja tempo sufi
ciente, mesmo porque os Srs, Constituintes já
podem ir mentalizando, desde agora, quais os
pontos que gostariam de ver destacados; já po
dem trabalhar nisso agora à noite, pois já têm
as emendas, os anteprojetos anteriores o substí
tutivo que foi apresentado, e conhecem mais ou
menos o pensamento do Relator sobre inúmeros
pontos; então, já podem programar, a partir de
agora à noite, as suas emendas. E a Mesa, para
facilitar,a fim de evitar perda de tempo, já deixou
o requerimento praticamente pronto, não haverá
maior problema, basta assinalar num quadrado
qual o artigo e assinar.

Eu tenho a impressão de que não haverá díflcul
dade e a nossa esperança é que os Srs. Consti·
tuintes sejam parcimoniosos na apresentação
desses destaques, e as emendas já estão classífí
cadas pela nossa secretaria, aquelas que são favo
ráveis ou contra e isto facilitará, também, o orde
namento dos nossos trabalhos. Se houver neces
sidade de segurar o tempo um pouco mais para
que ninguém deixe de exercer o seu direito, nós
não hesitaremos em segurar. Temos, aqui, várias
cópias e V.Ex" já podem munir-se desses docu
mentos.

O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Sem mais delongas, eu me permito, com
a devida vênia, indagar de V.Ex' se a Presidência
ou a Mesa pretende deferir ex officio de todos
os pedidos de destaque, ou haverá a triagem des
ses pedidos?

Tem a palavra, pela ordem o Sr. Constituinte
Nelson Aguiar. -

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
Acho que, não tendo em mãos o novo substitutivo,
e já o tendo descutido exaustivamente seria ínte
ressante que aguardássemos a oportunidade de
ter em mãos uma novidade a respeito da matéria.
Percebemos que não há ânimo, não há interesse,
não há motivação para continuar discutindo um
parecer, a respeito do qual já nos detemos exausti·
vamente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Perfeitamente. (Pausa.)

Fica, então convocada uma reunião para ama
nhã às 10 horas da manhã.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 58
minutos.)

35" Reunião
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano

de mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas
e trinta minutos, Ala Senador Alexandre Costa,
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes com a presença
dos seguintes Senhores Constituintes: Sólon Bor
ges dos Reis, Florestan Fernandes, Aécio de Bor
ba, Antônio de Jesus, Átila Lira, Chico Humberto,
João Calmon, Cláudio Ávila, Flávio Palmier da
Veiga,Pedi o Canedo, José Moura, Osvaldo Sobri
nho, Louremberg Nunes Rocha, José Carlos Sa
bóia e Gumercindo Milhomem. Havendo número
regimental o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos, comunicando que a finalidade desta
é a da apresentação da redação final do antepro
jeto desta subcomissão. Registra a presença dos
Senhores Constituintes: Artur da Távola, Relator
da Comissão Temática Oito e Constituinte Mar
condes Gadelha, Presidente da mesma comissão
que presta esclarecimentos sobre o calendário
e os trabalhos que serão realizados, comunicando
que amanhã, dia vinte e seis, às nove horas será
realizada uma reunião no Auditório Nereu Ramos
para discussão e votação do calendário e das
normas gerais -de funcionamento dos trabalhos
da comissão. O Presidente da Comissão Temática
Oito destaca, ainda, os trabalhos realizados por
esta subcomissão e após a distribuição do calen
dário presta os últimos esclarecimentos sobre o
mesmo. O Presidente Hermes Zaneti passa a pala
vra ao Relator João Calmon que procede à leitura
do anteprojeto desta subcomissão. A parte refe
rente à cultura é lida pelo Constituinte Artur da
Távola e a relacionada aos esportes pelo Consti
tuinte Aécio de Borba. Fazem uso da palavra os
Senhores Constituintes: Artur da Távola, Chico
Humberto, Sólon Borges dos Reis, João Calmon,
ClaúdioÁvila,Pedro Canedo, Florestan Fernandes
e Antônio de Jesus. Colocando em votação, o
documento final desta subcomissão é aprovado
e às cinco horas, o Senhor Presidente Hermes
Zaneti declara encerrados os trabalhos, ratifican
do a convocação do Senhor Presidente Marcon
des Gadelha, para a reunião de amanhã, terça
feira, dia vinte e seis, às nove horas, no Auditório
Nereu Ramos. Esta Reunião será publicada na
íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte e, para constar, eu, Sérgio Augusto
Gouvêa Zaramella, Secretário, lavrei a presente
Ata que depois de lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente. .

ANEXOÀ ATA DA 34" - REUNIÃO DA
SUBCOMISSÃODAEDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES, REALIZADA EM25DEMAlO
DE 1987, ÀS 15:00HORAS, ÍNTEGRA DO
APANHAMENTO TAQ(jJGRÁFlCo, COMPU
BliCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELOSENHOR PRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃo, CONSTITUINTE HERMES ZANE
TI.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
aberta a reunião.

Gostaria de informar aos Srs. Constituintes
membros desta Subcomissão que estamos espe
rando, dentro de instantes, receber o texto da re
dação final do nosso trabalho.

Enquanto isso, registro a presença aqui, com
muita honra para a nossa Subcomissão do Presi
dente da Comissão Tématica 8 Senador Marcon-

des Gadelha, como também do seu Relator emi
nente Constituinte Artur da Távola.

Ofereço a palavra ao Presidente da Comissão
Temática 8, Constituinte Marcondes Gadelha, que
tem um conjunto de informações a oferecer a
esta Subcomissão.

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA - Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes,
ao término dos trabalhos da Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes, gostaria de trazer
inicialmente a minha saudação mais calorosa e
posso dizer que sou testemunha de reconheci·
mento que a opinião pública tem pelo esforço
aqui despendido.

Iniciamos hoje, às 10 horas, os primeiros enten
dimentos sobre o funcionamento da Comissão
Temática.

Haviamos anunciado, perante esta Subcomis
são, que teriamos, hoje, uma reunião pela manhã,
mesmo sabendo que a Subcomissão de Educa
ção não teria ainda lavrado o seu documento em
sua redação final, mas, evidentemente, os mem
bros desta entidade não estariam impedidos por
isso de comparecer e participar.

De qualquer forma, devo dizer que hoje, pela
manhã, a nossa discussão não teve nenhum cará
ter deliberativo. Apresentamos os textos das ou
tras duas Subcomissões e, aqui, para conheci
mento da de Educação, Cultura, e Esportes lem
bro que a Subcomissão da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação teve a sua matéria disposta
em 16 artigos e a de Família em 6 apenas.

Também, demos conhecimento dos prazos de
que vamos dispor; o tempo total da Comissão
como sabe é de 20 dias, termina no dia 15 de
junho, sendo que o do Relator vai até o dia 7
de junho.

Amanhã, às 9 horas, teremos uma outra reu
nião, esta de caráter mais formal, onde vamos
deliberar, discutir e votar as normas internas de
funcionamento da Comissão Temática n° 8 e,
também, o calendário e um roteiro de convocação
de representante da sociedade civil, diversas per
sonalidades que ainda não se fizeram ouvir e que,
a juízo do Relator e do Plenário, tiveram as suas
convocações submetidas à análise.

Respeitamos a ausência dos membros da Sub
comissão e compreendemos as dificuldades que
tiveram, daí porque, nada foi feito em caráter ter
minal ou em definitivo. Amanhã é que vamos
proceder a todas as deliberações,

Estamos aqui eu e o nobre Relator Artur da
Távola para receber, com muita honra, o docu
mento finalda Subcomissão, procederemos à dis
tribuição dos avulsos amanhã e fixaremos um
prazo de 5 dias para apresentação de emendas.

Todos os textos desta Subcomissão e das ou
tras serão revistos, isto está dentro da lógica da
elaboração constitucional conforme foi concebi
da desde o começo.

A Subcomissão é entendida como um contato
preliminar e original com a sociedade, um contato
mais direto, e supõe-se que o trabalho da Subco
missão retrata o sentimento geral do povo bra
sileiro.

Agora, o texto de cada uma será cotejado com
os demais para efeito de integração, de coerência
e também de economia processual.

Evidente que nem tudo que foi aprovado será
escrito no documento finalque será encaminhado
à Comissão de Sistematização e, evidente, que
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vamos pedir a compreensão de todos neste sen
tido.

Esta Subcomissão, sabemos, tem um docu
mento com cerca de 30 artigos, documento por
todos os títulos respeitável mas evidente, que
quando tivermos conhecimento dos outros ante
projetos das outras Comissões Tématicas, vamos
ter que fazer alguns cálculos com relação à exten
são do texto constitucional.

Tomando por base, se for, esta a média por
Subcomissão, teriam os cerca de 600 artigos na
Constituição e, é compreensível que todos os tex
tos passem por vários filtros até chegar a sua
forma definitiva e cabal.

Quero dizer ainda mais: por mais específico
que seja o conhecimento e a aplicação de uma
Subcomissão ao seu assunto ela representa ape
nas um terço do sentimento da Comissão como
um todo, as outras Subcomissões não tomaram
um conhecimento aprofundado e vão querer, não
apenas apresentar emendas como defendê-las
conveniente e adequadamente.

De qualquer forma, quero crer que tivemos um
resultado extraordinário nesta primeira etapa e
, agora, com muito mais confiança e entusiasmo
partiremos para esta integração que está confiada
ao Relator Artur da Távola e esperamos chegar
até à Comissão de Sistematização com um doeu
meto elegante, enxuto, e objetivo, que sirva de
base para esta temática no diploma constitucional
definitivo.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência, ainda pela manhã, no contato que
fez com V. Ex' percebendo que V. Ex-tenha por
escrito uma proposta de roteiro e de normas regu
ladoras do trabalho da Comissão, havia solicitado
a gentileza, se possível, da distribuição dos mes
mos aos membros desta Subcomissão.

Consultamos se V. Ex-teria esta condição ou
o que poderíamos fazer para apanhar este ma
terial.

O SR. CONsmUlNTE MARCONDES GADE
LHA- Temos aqui na secretaria o esboço destas
normas e V. Ex- lembra, com muito senso de
oportunidade, porque gostaríamos que também
os membros desta Subcomissão apresentassem
emendas a estas normas até amanhã, porque va
mos proceder amanhã à discussão e votação des
sas normas preliminares e do roteiro.

Temos aqui em disponibilidade e quantidade
na secretaria, e pedirei, logo em seguida, que se
proceda a distribuição dos dois textos.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos a V. Ex-

Tenho aqui pedidos de palavra, pela ordem,
dos Constituintes Chico Humberto, Sólon Borges
dos Reis, Cláudio Ávila, Florestan Femandes e
Louremberg Nunes Rocha.

O SR. (não identificado) - Sr. Presidente, gos
taria de saber de V.Ex- onde irá funcionar a nossa
Comissão Temática.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Co
missão vai funcionar no auditório Nereu Ramos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chico
Humberto.

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Queria agradecer a presença do ilustre Consti
tuínte Marconde Gadelha, nosso Presidente da

Comissão Temática 8, e do nosso Relator Artur
da Távola.

Duas questões, nobre Presidente nos trazem
alguns questionamentos. O primeiro deles seria
quanto ao prazo: quanto tempo teriam os Líderes
de cada bancada para nomear os componentes
desta Comissão Temática uma vez que fomos
praticamente assaltados pela surpresa que nos
trouxe a nomeação de outros representantes de
outras legendas para nossa Subcomissão.

Dizo Regimento Intemo que teríamos um prazo
de 48 horas, a contar da eleição da Mesa, onde
os Líderes de Partido indicarão à Mesa, por escrito,
os integrantes de sua Bancada que irão compor
as Comissão. Se temos igual número de suplentes
representantes, não poderíamos jamais quebrar
uma correlação de forças que havia sido mantida
a princípio, quando da formação da Subcomis
são.

Este o primeiro item que gostaria de saber por
que, senão, estaríamos discutindo a nível de Co
missão e, de repente, depois de 60 dias chega
a nomeação de mais cinco ou seis e ficaríamos
surpreendidos com a vinda dos companheiros
que serão bem-vindos sem dúvida, mas, haveria
uma discordância em termos de participação,
uma vez que aqueles que aqui estiveram partici
pando dos debates, todos os dias, como poderia
depois aceitar a ponderação de um companheiro
que não esteve durante todo o tempo no trans
curso dos trabalhos.

O segundo seria o problema do prazo que teria
mos para apresentar ou, no caso acolheríamos
propostas a nível agora de Comissão, uma vez
que esses 65 dias que ainda vão se passar, porque
ainda não instalamos a Comissão Temática, gos
tariamos de saber desse prazo, porque as nossa
bases, os nosso companheiros nos questionam
uma vez que terminado os trabalhos da Subco
missão eles perguntam: pois bem mas, agora,
estamos de fora? Digo em termos de cidadão
comum e sempre dizemos que não, que ainda
se tem prazo para reivindicar uma série de ques
tionamento a nível de Comissão.

E o terceiro foi o Constituinte Louremberg Nu
nes Rocha que levantou; gostariamos de saber
com certa antecedência, qual o local e os horários
de funcionamento da Comissão uma vez que hoje
não pude participar da reunião das 10 horas, por
que não fui avisado. Infelizmente, não pude parti
cipar desta reunião e gostaria de ser avisado com
alguma antecedência para poder estar à dispo
sição da Comissão Temática.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.Ex- Em relação à primeira questão da
sua pergunta, gostariamos de esclarecendo, dizer
ao eminente Presidente Marcondes Gadelha que
enquanto Subcomissão este assunto é de matéria
vencida, tivemos uma decisão final no sábado
à noite a respeito deste assunto e, como S. Ex
está aqui como nosso convidado, poderá, eviden
temente, emitir sua opinião já que questionado.

Mas, entendemos que eventualmente, o Consti
tuinte Chico Humberto terá todo o direito de fazê
lo, se assim o entender deverá fazer o questiona
mento na Comissão Temática plenária para que,
eventualmente, então se possa retomar a questão
já que no foro desta Subcomissão é matéria ven
cida.

O SR. CONSTITUINTECHICO HUMBERTO
Gostaria, meus,ilustres Presidentes Hermes Zaneti
e Marcondes Cadelha, de fazê-lo assim para que
não sejamos apanhado de supresa, porque, acho
que temos uma responsabilidade muito grande
não só quanto ao trabalho que estamos desempe
nhando aqui mas, com a satisfação que temos
que dar lá fora.

O homem que quer a sua vida pública digna
tem que ter lisura também no seu procedimento
e eu não poderia jamais deixar que isso passasse
em branco, uma vez que estamos tendo a oportu
nidade de um debate aberto, franco e honesto,
como é próprio de todo parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- Obri
gado a V. Ex-Com a palavra o Constituinte Mar
condes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
LHA - Sr. Presidente, gostaria de responder, pri
meiro pelo que tenho certeza; o problema de local
e horário, vamos nos reunir amanhã, às 9 horas,
no Auditório Nereu Ramos.

Segundo, o prazo para emendas. Teremos 5
dias para emendas, a partir da distribuição dos
avulsos que será feito amanhã, de modo que,
a contar de depois de amanhã, teremos 5 dias
para apresentação de emendas.

A votação começará no dia 11 e terminará dia
15.

O prazo do Relator termina no dia 7, nesse
meio tempo haverá apresentação e discussão de
emendas, haverá discussão dos substitutivos,
tempo livre para discussão e haverá audiência
pública de personalidades e representantes da so
ciedade civil.

Agora, o último ponto, o mais polêmico, sobre
o qual não tenha certeza, porque não compreendi
bem o problema, suponho que o Constituinte Chi
co Humberto está se referindo a problemas de
prazo para substituição, porque os membros das
Subcomissões, automaticamente, passam a inte
grar a Comissão e não sei se S. Ex- se refere
à existência de membros supranumerários ou se
apenas à substituição...

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Se V. Ex- me permitir. Fomos constituidos com
21 membros, nesta Subcomissão, mais os seus
suplentes. De duas semanas para cá, fomos infor
mados que haviam sido nomeados mais 4 mem
bros titulares e outros tantos suplentes. Nossa
Subcomissão passou para 25. Quer dizer, se está
vamos com uma certa dificuldade para fazer um
quorum de 11 elementos na Subcomissão, a par
tir do momento que se aumenta o número, difi
culta ainda mais.

Foi preciso que o nosso Presidente assumisse
uma postura, com muita dignidade, e dizer que
o nosso quorum continuaria com 11 elementos
se não não teríamos jamais reuniões aqui, seria
interceptado o nosso tabalho.

O nosso medo, neste momento em que vamos
instalar a grande Comissão Temática 8, seria no
momento de não sermos pegos outra vez de sur
presa, porque já pensou se estamos lá discutindo
com 63 membros e agora acredito que com mui
to mais, porque só esta agora tem 25 e deverá
ir para 67.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - No
sábado à noite isto já foi esclarecido por esta
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Presidência, exibindo inclusive os documentos,
que os Srs. Constituintes foram transferidos de
outras Subcomissões da Comissão Temática 8
para esta Subcomissão, de tal sorte que S. Ex'"
não foram deslocados de Comissão, pelo menos
era o que constava dos documentos que nos fo
ram oferecidos e que exibimos no sábado a noite.

De toda sorte volto a reafirmar: este assunto,
nesta Subcomissão, e nisto concordo com o
Constituinte Chico Humberto, é matéria vencida.

Fica o alerta a V. Ex", Sr. Presidente, no sentido
de que esta ponderação encontra amparo regi
mental e, evidentemente, se o número de Consti
tuintes titulares da Comissão Temática 8 for além
do número regimental, V. Ex" deverá tomar as
medidas regimentais cabíveis.

o SR. CONSmUlNTE MARCONDES GADE
LHA - Sr. Presidente, só mais um último lem
brete: quando V. Ex-' receberem da secretaria o
texto das normas e do calendário vão encontrar,
certamente, um equívoco; a partir da data 28 de
maio de 87, no calendário se fala sobre discussão
do Anteprojeto da Subcomissão 8 A, depois dis
cussão do Anteprojeto da Subcomissão 8 B, 8
C, peço que ignorem esses aspectos do calen
dário que foram colocados por equívoco numa
tentativa da secretaria de preencher os espaços,
mas isso não é regimental, que tenhamos que
discutir, separadamente, outra vezosAnteprojetos
das Subcomissões.

Só uma advertência porque muitos vão estra
nhar quando receberem este texto.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex"

V. Ex" havia dado a data da votação do Antepro
jeto ou o Substitutivo na Comissão.

o SR. CONSmUlNTE MARCONDES GADE
LHA - Devo dizer que com alguma margem
de flexibilidade dos termos do Regimento, pode
mos alterar ainda esse calendáno. Está mais ou
menos assim distribuído o tempo da Comissão;
dia 25, que é hoje, recebimento dos anteprojetos;
amanhã, discussão e votação do calendário e das
normas gerais de funcionamento dos trabalhos
da Comissão; quarta-feira distribuição e publica
ção de avulsos, quinta, sexta e segunda-feira, onde
se colocou discussão de anteprojeto de Subco
missão, peço que relevem isto.

Domingo, dia 7, prazo para o Relator elaborar
seu parecer, segunda-feira, dia 8, apresentação
do Parecer com Substitutivo.

Quero que fixem bem esta data, dia oito é a
apresentação do Parecer do Relator, dia 9, terça
feira, publicação e distribuição de avulsos; e dia
10,quarta-feira, publicação e distribuição de avul
sos. Quinta-feira, dia 11, começa a discussão e
votação.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Ouço
V.Ex"

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Acho que está havendo a diferença de uma sema
na.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O Re
lator tem 5 dias para emitir o parecer.

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA - A apresentação do parecer é no dia 8,
segunda-feira, da próxima semana; nesta segun
da-feira não há nada específico, está escrito dIS
cussâo do anteprojeto da Subcomissão 8 C, mas
isso não está valendo, este período será utilizado
para audiências públicas, discussões... Do dia 28
ao dia 7, os primeiros cinco dias serão para apre
sentação de emendas, mas audiências públicas
e discussões e o restante apenas audiências...

O SR. CONSmUlNTE CHICOHUMBERTO
De 28 de maio a 7 de junho, discussão e audiên
cias públicas?

O SR. CONsmUINTE MARCONDES GADE
LHA - E 5 dias para a apresentação de emendas,
que correm paralelas, até domingo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
mos providenciando já para que os Srs. Consti
tuintes possam receber este documento.

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA - Quero dizer que isto é apenas uma pro
posta de trabalho e pode ser emendada. Estou
pedindo-ªQs Srs. Constituintes que leiam, no cor
rer da tarde, e à noite e amanhã apresentem su
gestões.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Estamos vendo, eminente Presidente, que de 28
de maio a 7 de junho, discussão e audiências
públicas.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presi
dente, está previsto no Regimento Interno apro
vado, a realização de audiências públicas a nível
de comissão temática ou apenas a nívelde subco
missão? Qual é o artigo do Regimento Intemo
que prevê audiências públicas nas comissões te
máticas?

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA - Prevê, inclusive, preferencialmente no ca
so de Ministros, audiência pela Comissão.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Digo au-
diência pública com entidades. .

O SR. CONSmUlNTE MARCONDES GADE
LHA - Com representantes de entidades.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Qual seria
o artigo? Diz016:

"Os Ministros de Estado e dIrigentes de
entidades da administração pública poderão
comparecer perante às comissões, quando
devidamente convidados para prestarem in
formações a cerca de assunto relacionado
com elaboração do projeto de Constituição."

Então, tenho parcialmente razão, não haverá
a nível de comissão audiências com entidades,
apenas poderá a comissão tomar a iniciativa de
convidar Ministrode Estado e dirigentes de entida
des da adminstração pública e não essas entida
des que tanto nos honraram aqui com sua partici
pação, cerca de 60 ou 70, porque se relamente,
fosse reaberto o ciclo de audiência à entidades,
de modo geral, o tempo da comissão temática
sofreria...

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA - Devo dizer que V.Ex" tem razão, parcial
mente. Agora, a subcomissão é apenas o lugar
preferencial para audiência a ministros e dirigen-

tes de entidades públicas, mas o artigo não impe
de que a comissão também ausculte outros mem
bros da sociedade civil, não proíbe.

Quero dizer, Constituinte João Calmom que
hoje pela manhã, discutimos o problema de tem
po e fixamos um critério sobre o número de perso
nalidades a serem ouvidas por reunião, tivemos
o cuidado de não ultrapassar dois, de modo que
no tempo útil que nos resta não ouviríamos mais
do que 12 pessoas, talvez.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O art. 14
é bem claro, podemos cemparar com o outro.

O SR. CONSmUlNTE MARCONDES GADE
LHA - Diz ele:

"As subcomissões distinarão cinco a oito
reuniões para audiências de entidades repre
sentativas de segmento da sociedade, deven
do ainda, no prazo destinado aos seus traba
lhos receber as sugestões encaminhadas à
Mesa ou à comissão."

É o caput ou algum parágrafo?

O SR. RELATOR (João Calmon) - O art. 14
o caputl

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA - O caput não proíbe que a comissão ouça,
dispõe sobre as subcomissões.

O SR. RELATOR (João Calmon) -As subco
missões é que terão a incumbência que lhes foi
determinada pelo plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte para ouvir entidades represen
tativas de segmentos da sociedade, as comissões
temáticas só poderão ouvir Ministros de Estado
ou d.irigentesde entidades da adminstração públi
ca. E muito claro, e obviamente gostaria que pu
déssemos também ouvir, a nivel de comissão te
mática mais 20 ou 30 entidades, mas o artigo
16 é claro e não pode permitir nenhuma dúvida:
"os Ministros de Estado e dirigentes de entidade
de administração pública poderão comparecer
perante às comissões temáticas quando devida
mente convidados para prestar infomações acer
ca de assunto relacionado com a elaboração do
projeto de Constituição".

Embora V. Ex" seja um Presidente dos mais
eminentes, dos mais admiráveis desta Assembléia
Nacional Constituinte, gostaria de chamar a aten
ção sobre este fato sobre o qual não deve haver
a menor dúvida, porque o prazo das comissões
temáticas é muito reduzido. No máximo, elas po
deriam ouvir Ministro de Estado e dirigente de
entidade de administração pública e não entida
des da sociedade civil, às quais, prestamos aqui
as merecidas homenagens de ouvir em número
recorde nesta Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência, tendo em conta que recebemos ago
ra o material, quer, primeiro, manifestar que o
nosso entendimento, e aqui é enquanto Consti
tuinte, seria o entendimento do Constituinte João
Calmon. Não cabe, no entanto, a esta Presidência
decidir nada sobre isto. Como não é aqui o fórum
competente, fica a observaçãofeita ao eminente
Presidente, amanhã, às 9 horas da manhã tere
mos reunião plenária da comissão e esta Presi
dência entende que será naquela oportunidade
o fórum competente para esta discussão. Não
sei se o eminente constituinte tem mais alguma
observação?
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o SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA - Diriaapenas que V. Ex" tem razão, o fórum
adequado para discutirmos isso é a comissão te
mática mas o meu entendimento pessoal é de
que se o Regimento não proíbe, então permite
e daria uma interpretação muito sumária desta
questão da seguinte maneira: "quem pode o mais,
pode o menos"; se a comissão pode ouvir os
Minsitros de Estado, quero crer que poderá ouvir
também outros representantes da sociedade civil
que são tão responsáveis pelos destinos do País,
quanto os membros da administração pública.
Mas isto, como disse, é uma questão de interpre
tação e fica pendente. Amanhã o plenário da Co
missão decidirá.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex" Suponho que todos os Srs.
constituintes tenham recebido as normas, uma
espécie de Regimento Interno - para funciona
mento da comissão que discutiremos, segundo
nos informou o Presidente da comissão temática,
amanhã, pela manhã. Neste mesmo documento
está posto o calendário das reuniões da comissão,
que também será objeto de discussão amanhã.

Assim concedo a palavra ao nobre Constituinte
Sólon Borges dos Reis, para uma questão de or
dem.

O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - É uma questão de ordem, mas antes
peço a V.Ex" autorização para fazer uma conside
ração sobre o pronunciamento do Constituinte
Marcondes Gadelha.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.Ex'
tem três minutos para suas observações.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Vou procurar colocar tudo dentro destes
três minutos, senão vou ter que pedir depois a
palavra.

Claro que estamos honrados com a presença
do Presidente da nossa Comissão, estivemos na
Comissão hoje, pela manhã, mas que não pude
esperar porque tinha outro compromisso. O im
portante sobre o que foi dito aqui, feito a nossa
homenagem ao Constituinte Marcondes Gadelha
e a tudo que representa S. Ex' não sei bem se
devemos estar muito preocupados com o tama
nho da Constituição, porque costuma-se alegar
que precisamos ter uma Constituição sintética;
que, por exemplo, a Constituição americana tem
poucos artigos, mas cada artigo nem é discrimi
nado por parágrafos, incisos, nem alíneas, é um
trabalho sobre o assunto, uma folha, então, o ta
manho da Constituição americana não serviria
de base e, mesmo que fosse, não temos nada
que ver com a Constituição americana, temos
que ver com a brasileira, a que vamos fazer para
a atualidade. Acho importante é que a matéria
seja constitucional, se for matéria de Constituição
tudo bem, este é o meu ponto de vista. Agora
quanto ao fato de que nem tudo que foi aprovado
será encaminhado é o que vamos verificar depois
do resultado do trabalho da Comissão, não pode
mos antecipar agora, e que nem tudo que for
aprovado aqui será encaminhado lá,possivelmen
te, pode até ocorrer que tudo que for aprovado
e mais alguma coisa seja, ou então, que nem
tudo seja, não sabemos, não podemos partir des
sa preliminar de que nem tudo será aprovado.

Vou ficar no primeiro assunto e estou com a
tese do Constituinte João Calmon: só para as
autoridades o Presidente vai precisar consumir
onze convites, porque são onze assuntos nesta
Comissão, tem a educação, a cultura, o esporte,
o lazer, o turismo, a família, o menor, o idoso,
ciência, tecnologia e comunicação, só aí já vai
uma autoridade, não vai sobrar tempo para a so
ciedade civil que, na minha opinião, não é quem
pode o mais pode o menos, porque a sociedade
civil não é menos que o Ministro ou que o repre
sentante, ela é até mais, só que aí primeiro, o
Regimento é expresso e segundo, acho que não
vai dar para fazer aquilo que o Presidente deseja,
em todo o caso, isso será depois decidido.

O que registramos é a presença que nos honra
e as informações prestadas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência está informada de uma publicação
de um órgão na Imprensa Nacional de uma infor
mação que não corresponde à verdade dos fatos.
V.Ex' tem um tempo suplementar para sua inter
venção em relação ao assunto.

O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES OOS
REIS-Sr. Presidente, tenho 40 anos de Sindicato
do Jornalismo, sou da Academia de Jornalismo,
fuiparlamentar em São Paulo muito tempo e sem
pre defendi a liberdade de imprensa aqui contra
todo e qualquer tipo de censura, mas há "jorna
lismo" e 'Jornalismo". Hoje, abro o Jornal do
Brasll e leio que sou proprietário de uma' rede
de faculdades no Nordeste. Ora há jornalismo
mal informado e jornalismo incompetente, por
que gostaria de ter, pelo menos, uma faculdade,
ou no Nordeste ou em qualquer parte, mas optei
pela militância no magistério, reivindicações sala
riais, estudo da problemática da educação, fui
para outro caminho. Não sei de onde saiu essa
informação, aliás, é contraditória, porque a mes
ma notícia, ainda mais do Jornal do BruU, ainda
se fosse um boletim qualquer, mas o Jornal do
BrasU diz que o problema das verbas deveu-se
à defesa que fizda emenda da Constituinte Abigail
Feitosa, que é verdade, que meu voto foi decisivo,
e até acrescentei que fora de qualquer compro
misso. Então, como pode um proprietário de uma
rede de escolas superiores que dá tanto lucro,
colocar-se contra seus próprios interesses? Que
ria registrar esse fato para dizerque as duas coisas
são contraditórias, mas vê-se como, às vezes, uma
falha da imprensa - não me envergonharia se
fosse proprietário, mas já que não tenho os pro
ventos que não tenha também o ônus do fato.

Era isto que queria registrar.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O que
esta presidência estranha é que pela segunda vez,
este assunto está sendo abordado no mesmo sen
tido e com o mesmo equívoco, de modo que
fazemos um apelo ao pessoal da Imprensa pre
sente, no sentido de dizermos que o proprietário
dessa rede de estabelecimento é um outro Sr.
Constituinte, membro desta Subcomissão, que
não o Constituinte Sólon Borges dos Reis.

Parece-me justo que secundemos o apelo do
Constituinte Sólon Borges dos Reis, no sentido
de ver corrigida esta situação e como S. Ex' diz,
e com razão, já que não tem os favores de ser
proprietário dessa rede que não tenha os seus
ônus.

Com a palavra, para uma questão de ordem,
o Constituinte Cláudio Ávila.

O SR. CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA - Sr.
Presidente, minha questão de ordem foi vencida
já pela exposição do Sr. Constituinte Marcondes
Gadelha e agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex' Vou passar a palavra ao eminente
Constituinte João Calmon, para a leitura do docu
mento final desta Subcomissão.

O SR. RELATOR (João Calmon) 

CAPITULO I

Da Educação, Cultura e Esportes

Art. 1° A educação, direito de todos e dever
do Estado, será promovida e incentivada por te
dos os meios, com a colaboração da família e
da comunidade, visando ao pleno desenvolvímen
to da pessoa e ao compromisso do ensino com
os princípios da liberdade, da democracia, do bem
comum e do repúdio a todas as formas de precon
ceitos e de discriminação.

Art. 2° Para a execução do previsto no artigo
anterior, serão obedecidos os seguinte princípios:

1-democratização do acesso, permanência e
gestão da educação escolar;

fi - pluralismo de idéias e de instituições de
ensino, públicas e privadas;

lll-Iiberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e divulgar as descobertas feitas;

IV - adequação dos valores universais da pe
dagogia às condições concretas da sociedade
brasileira, em sua unidade e diferenciação;

V-garantia de ensino fundamental para to
dos;

VI - gratuidade de ensino público em todos
os níveis;

VII- valorização do magistério em todos os
níveis, garantindo-se aos docentes: estruturação
de carreira nacional; provimento dos cargos ini
ciais e finais da carreira, no ensino oficialmediante
concurso público de provas e títulos; condições
condignas de trabalho; padrões adequados de re
muneração; aposentadoria aos vinte e cinco anos
de exercício em função do magistério, com pro
ventos integrais, equivalentes aos vencimentos
que, em qualquer época, venham a perceber os
profissionais de educação, da mesma categoria,
padrões, postos ou graduação; direito de greve
e de sindicalização;

VIlI- eliminação progressiva dos efeitos das
desigualdades e das discriminações de raça, de
etnia, de classe e de região.

Art. 3° O dever do Estado com o ensino pú
blico de todos os brasileiros efetívar-se-á pelas
seguintes obrigações:

1-garantia de ensino fundamental, com dura
ção mínima de oito anos, obrigatório a partir dos
sete anos de idade e gratuito para todos, permitida
a matrícula a partir dos seis anos;

fi - garantia da continuidade do ensino obriga
tório e gratuito, progressivamente ao ensino mé
dio, através de cursos de formação geral, de cará
ter profissionalizante, e de formação de profes
sores de pré-escola e ensino fundamental;

m- garantia de atendimento em creches e pré
escolas para crianças até seis anos de idade;

IV - atendimento especializado e gratuito aos
portadores de deficiências físícas, mentais e sen
soriais em todos os níveis de ensino;
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v- garantia a todos os cidadãos, respeitadas
as capacidades e aptidões aprovadas na forma
de lei, de acesso e aproveitamento, até graus mais
elevados do ensino público,da investigação cien
tífica e tecnologia;

V1-garantia de auxílio suplementar ao aluno
do ensino fundamental, através de programas de
material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência médico-odontológica e psicológica.

Parágrafo único. O acesso de todos os brasi
leiros à educação obrigatória e gratuita é direito
público subjetivo, acionável contra o Estado me
diante mandado de injunção.

Art. 4° O ensino, em qualquer nível, será mt
nistrado em português, assegurada às nações in
dlgenas a escolarização nas línguas portuguesa
ematema.

Art. 5° Lei complementar fixará o conteúdo
mínimo obrigatório para o ensino fundamental,
no qual se assegure a formação essencial comum
e o respeito aos valores culturais e regionais, nela
se prevendo a importância pedagógica do ensino
intelectual, da educação fisica, da aprendizagem
do trabalho, do lazer e da cultura.

Art. 6° Como parte da educação integral, o
ensino religioso, sem distinção de credo, consti
tuirá disciplina de matéria facultativa nas escolas
oficiais.

Art. 7° O ensino é livre à iniciativa privada,
observadas as disposições legais, sendo proibido
o repasse de verbas póblicas para criação e manu
tenção de entidades de ensino particular.

Art. 8" As universidades e demais instituições
de ensino superior gozam, nos termos da lei, de
autonomia didático-científica, administrativa e fi
nanceira, obedecidos os seguintes princípios:
1-indissociabilidade do ensino, pesquisa e ex

tensão;
li - padrão unitário comum de qualidade, in

dispensável para que cumpram seu papel de
agente da soberania cultural, científica, artistica
e tecnológica do Pais;

III - gestão democrática, através de critérios
públicos e transparentes, com participação de do
centes, alunos e funcionários e representantes da
comunidade na escolha dos dirigentes.

Art. 9" Lei federal definirá incentivos para os
profissionais de nívelsupe~r que, imediatamente
após o término do curso, exerçam suas atividades
em áreas afastadas dos grandes centros urbanos.

Art. 10. Os Estados e o Distrito Federal orga
nizarão os seus sistemas de ensino, e a União,
os dos Territórios, assim como o sistema federal,
que terá caráter supletivo no ensino fundamental,
e se estenderá a todo o País, nos estritos limites
das deficíêncías locais.

§ 1° Lei municipal adaptará o sistema de en
sino às suas condições locais.

§ 2° A União prestará assistência técnica e
financeira aos Estados, Distrito Federal e Municí
pios para o desenvolvimento dos seus sistemas
de ensino e atendimento prioritário à escolaridade
obrigatória.

§ 3° Os municípios atuarão prioritariamente
no ensino fundamental, sem prejuízo de oferta
que garanta o prosseguimento de estudos.

Art. 11. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito por cento, e os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios, vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de ímpos-

tos, inclusive os provenientes de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1° Para efeito do cumprimento do disposto
no caput deste artigo, serão considerados os pro
gramas de educação pré-escolar e de ensino, ex
cluído o auxílio suplementar aos educandos.

§ 2° A repartição dos recursos públicos ga
rantirá ao atendimento do ensino obrigatório nun
ca menos de cinqüenta por cento de seu mon
tante, conforme lei complementar determine plu
rianualmente.

§ 3° A lei estabelecerá sanções jurídicas e ad
ministrativas no caso de não-cumprimento des
ses dispositivos.

§ 4° É vedada a cobrança de taxas ou contri
buições educacionais em todas as escolas pú
blicas.

Art. 12. Lei complementar estabelecerá pa
drões mínimos de eficácia escolar para os siste
mas de ensino, zelando pelo seu contínuo aperfei
çoamento.

Art. 13. O desenvolvimento da educação, da
cultura, da ciência e da pesquisa em geral contará
com amplos incentivos fiscais, na forma da lei

Art. 14. Lei complementar defínírá o Plano
Nacional de Educação, de duração plurianual, vi
sando à articulação e desenvolvimento dos níveis
de ensino e à integração das ações da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, para com
patibilizar metas e recursos que levem à erradi
cação do analfabetismo, universalização do aten
dimento escolar e melhoria da qualidade do en
sino.

Art. 15. Lei complementar criará o Conselho
Nacional de Desenvolvimento da Educação, de
constituição democrática, com autonomia admi
nistrativa e financeira e responsabilidade para es
tabelecer programas e políticas a serem realizadas
pelo Plano Nacional de Educação.

Art. 16. As empresas comerciais, industriais
e agrícolas são obrigadas a recolher o salário-e
ducação, na forma da lei.

§ 1° Os recursos a que se refere o caput
deste artigo destinam-se à expansão da oferta
do ensino público fundamentaI.

§ 2° A empresa que já mantém escolas para
funcionários e filhos de funcionários poderá des
contar essa despesa do recolhimento do salário-e
ducação, na forma da lei.

Art. 17. Serão garantidos aprendizagem, ha
bilitação e aperfeiçoamento dos trabalhadores,
devendo, para esse fim, concorrer o Poder Públi
co, os sindicatos e associações trabalhistas e em
presariais, na forma da lei.

Este é o último artigo referente à área de educa
ção. Peço, se possível, que seja destacado outro
nobre Constituinte para ler os artigos referentes
à educação, à cultura, ao desporto e ao turismo.

Gostaria que o nobre Relator-Geral da Comis
são Temática nos desse o privilégio e o prazer
de fazer a leitura desta parte.

O SR PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Artur da Távola
para fazer a leitura a partir do art. 18.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
-Art. 18. O Estado garantirá a todos os cidadãos
o pleno exercício dos direitos culturais e dará pro
teção, apoio e incentivo às ações de valorização,
desenvolvimento e difusão da cultura.

Parágrafo único, O exercício dos direitos cul
turais é assegurado:
1-pela liberdade de criar, produzir, praticar

e divulgar valores e bens culturais;
li - pelo dever de cada um respeitar os direitos

culturais do outro;
DI - pelo livre acesso aos meios e bens cultu

rais;
N - pela responsabilidade de cada um defen

der a cultura e denunciar, na forma da lei, os
atos a ela contrários;

V- pelo reconhecimento pelo poder público
dos múltiplos universos e modos de vida da reali·
dade nacional e as suas formas de expressão,
preservando os valores que formam a sua memó
ria e identidade e promovem o homem brasileiro;

V1-pelo compromisso do Estado de resguar
dar e defender a integridade, pluralidade, indepen
dência e autenticidade das culturas brasileiras;

VII - pelo cumprimento, por parte do Estado,
de uma política cultural não intervencionista, de
mocrática, estimuladora, que considere todos os
segmentos sociais, visando a participação de t0
dos na vida cultural;

V11l- pelo dever do Estado de preservar e am
pliar a função predominantemente cultural dos
meios de comunicação social e seu uso demo
crático; promover e estimular o intercâmbio cultu
ral interno e externo; e zelar pela preservação e
desenvolvimento da língua portuguesa, como
bem maior de unidade e integração culturais.

Art. 19. A lei estabelecerá prioridades, íncen
tiyos e vantagens para as culturas nacionais, espe
cialmente quanto: à formação e condições de tra
balho de seus criadores, intérpretes e estudiosos;
à produção, circulação e divulgação de obras;
ao exercício dos direitos de invenção e do autor:
à promoção de congressos e eventos afins.

§ 10 O patrimônio e as manifestações da cul
tura popular, principalmente as indlgenas e afro
brasileiras, terão a proteção especial do Estado
contra ações estranhas que violentem a sua natu
reza e autenticidade.

§ 2° As entidades culturais e os direitos de
invenção e do autor, na forma da lei, estão isentos
de qualquer imposto federal, estadual ou muni
cipal.

§ 3° Ficam mantidas as leis que regulamen
tam as profissões do setor de artes e espetáculos
de diversões.

Art. 20. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dois por cento, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios três por cento, no mínimo,
da receita resultante de impostos, em atividades
de proteção, apoio, estímulo e promoção das cul
turas brasileiras, não incluídas nesses percentuais
despesas com custeio.

Parágrafo único, A lei definirá as atividades
culturais a serem beneficiadas por essa obrigato
riedade.

Art. 21. É obrigação do Estado organizar,
manter e apoiar o funcionamento de bibliotecas,
arquivos, museus, centros de arte e de estudos
e casas de cultura, integradas ou abertas aos siste
mas de ensino e às comunidades.

Art. 22. O poder póblico promoverá e incen
tivará a preservação de sítios, edificações, objetos,
documentos e outros bens de valor cultural 
arqueológico, histórico, científico, artístico, ecoló
gico e paisagístico - através de seu inventário
sistemático, vigilância, tombamento, aquisição e
outras ações de acautelamento e proteção.
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§ 1o A demolição ou transformação de espa
ços culturais, por parte do Estado ou de particu
lares, só poderá ser realizada com a construção
ou destinação de outra instalação de nível igual
ou superior ao existente anteriormente, para o
mesmo fim.

§ 2" Os bens próprios, sob administração ou
tombados pelo poder público, receberão, anual
mente, recursos financeiros, através de lei orça
mentária, destinados à sua conservação, manu
tenção e permanência de seu valor e interesse
cultural.

§ 3° Toda pessoa física ou jurídica tem o di
reito e o dever de defender o patrimônio cultural
do País, denunciando, conforme a lei,as ameaças
e crimes contra ele praticados.

Art. 23. São livres a circulação e a divulgação
de obras culturais, respeitados os direitos huma
nos e esta Constituição.

§ 1o Não haverá censura de qualquer espécie
sobre livros, [ornaís, revistas e outros periódicos,
cinema, peças teatrais e qualquer tipo de espetá
culo cultural ou diversões públicas.

§ 2° Lei especial disporá sobre o respeito a
cada comunidade e criará um conselho de ética,
composto por membros da sociedade e vinculado
ao Ministério da Cultura, para classificar apenas
a literatura tipicamente infantil e acompanhar as
programações das empresas de telecomunica
ção.

Art. 24. Q Estado assegurará formas variadas
de auxílio a empresas editoras de livros, jornais
e periódicos de pequeno e médio porte, a fim
de possibilitar a sua sobrevivência.

Art. 25. Cabe à União legislar sobre a produ
ção, distribuição e exibição de filmes cinemato
gráficos e de videocassetes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex'

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Desejo ho
menagear o nobre Constituinte Aécio de Borba
que foi inexcedível no seu empenho na elabo
ração de artigos sobre o desporto, para nos dar
o prazer de ouvir a leitura desses artigos.

O SR. CONSTITUINTEAÉCIO DE BORBA

Art. 26. Compete à União criar normas gerais
sobre o desporto, dispensando tratamento dife
renciado para o desporto profissional e não profis
sional.

Art. 27. São princípios e normas cogentes da
legislação desportiva:
1-o respeito à autonomia das entidades des

portivas dirigentes quanto à sua organização e
funcionamento intemos;

H- a destinação de recursos públicos para am
parar e promover o desporto educacional e o des
porto de alto rendimento;

III- a criação de benefícios fiscais específicos
para fomentar as práticas desportivas formais e
não formais, como direito de todos;

IV- a garantia do direito exclusivo de voto para
cargos de direção de entidades desportivas:

a) de âmbito federal, às federações estaduais
e às associações participantes da divisão principal
do úhimo campeonato nacional;

b) de âmbito estadual, àsassociações partici
pantes da divisão principal do último campeonato
estadual,

Art. 28. É assegurado o reconhecimento do
desporto como atividade cultural, gozando de to
dos os benefícios institucionais e legais próprios
da cultura, valorizadas, preferencialmente, as ma
nifestações desportivas de criação nacional.

Art. 29. Compete à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Territórios e aos municípios,
estimular e assegurar a todos os cidadãos, o aces
so ao lazer e promover o desenvolvimento sócio
econômico do turismo.

§ 1c O poder público promoverá e incentivará
os pontos turísticos sob sua administração, repas
sando anualmente recursos financeiros, através
de lei orçamentária, destinados à sua conserva
ção, manutenção e permanência de seu valor e
interesse turístico.

§ 2° Toda pessoa física ou jurídica tem o di.
reito e o dever de defender o patrimônio turístico
do País, denunciando, conforme a lei,as ameaças
e crimes contra ele praticados.

§ 3° Compete à União, criar normas gerais
sobre o turismo, inclusive sobre incentivos e bene
fícios fiscais pertinentes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex'

Concedo a palavra ao eminente Relator, Consti
tuinte João Calmon.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Propostas
a serem encaminhadas à Comissão de Sistema
tização, nos termos do Relatório.

PROPOSTA DE N° 1

Inclua-se no capítulo relativo aos direitos dos
trabalhadores:

Art. A Constituição assegura aos traba-
lhadores os seguintes direitos:

§ Serão imediatamente estáveis os profes-
sores nomeados através de concursos públicos.

PROPOSTA DE N°2

Inclua-se no capítulo relativo aos Estados e rnu-
nicipios: '

Art. Caberá à União intervirno Estado que
não aplicar na manutenção e desenvolvimento
do ensino e da cultura os percentuais de sua recei
ta de impostos determinados nesta Constituição.

Art. Caberá ao Estado intervir no muni-
cípio que não aplicar na manutenção e desenvol
vimento do ensino e da cultura os percentuais
de sua receita de impostos deteminados nesta
Constituição.

PROPOSTA DE N° 3

Inclua-se no capítulo relativo ao Poder Judi
ciário:

Art. O Poder Judiciário só admitirá ações
relativas à disciplina e às competições desportivas
após esgotarem-se instâncias da Justiça Despor
tiva, que terão o prazo máximo de sessenta dias,
contados da instauração de inquérito, para profe
rir decisão final.

PROPOSTA DE N° 4

Inclua-se no capítulo relativo às disposições
transitórias:

Art. O Poder Legislativoaprovará nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no
prazo máximo de dez meses, contados da data
de promulgação desta Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri·
gado a V. Ex'.

Este é o trabalho que esta Subcomissão pro
duziu.

Concedo a palavra para o Contituinte que en
tenda, eventualmente, que aqui não esteja con
templado, fielmente, aquilo que aprovamos no
último sábado a noite.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Não é que não tenhamos sido contemplados, ab
solutamente. Mas é apenas a titulo de sugestão,
uma vez que o próprio Constituinte Marcondes
Gadelha levantou a possibilidade de termos uma
Constituição com 600 artigos. Gostaria que fizés
semos uma subdivisão dos assuntos e colocás
semos um título:da Cultura, do Desporto, da Edu
cação, do Turismo e do Lazer. Faríamos em capí
tulos, subdividindo todos os artigos que foram
aprovados. Então ficaria, referente ao capítulo da
Educação, Cultura, Esporte e Lazer um item para
a educação, um outro para cultura, outro para
o desporto e outro para turismo e lazer.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex'

Fica a sugestão para o eminente Relator da
Comissão Temática 8, que oportunamente pode
rá acatá-Ia e estaremos presentes na Comissão
para discutir o assuto.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra pela ordem ao nobre Constituinte

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, gostaria de nesta última reunião
da Subcomissão, usar talvez de um modo inde
vido o "pela ordem", uma vez que não se refere
à ordem dos trabalhos, mas sim à ordem dos
trabalhos até aqui realizados.

Gostaria de dar uma depoimento público, nesta
oportunidade. Acompanhei todo o trabalho das
três Subcomissões, ficando praticamente um dia
em cada uma delas, ou orientando a minha pre
sença, conforme a natureza da discussão em cada
uma delas ou das audiências públicas, e gostaria
de deixar o testemunho público, com os membros
desta Subcomissão, de entusiasmo mesmo pela
forma segundo a qual foram conduzidos os traba
lhos nestes 45 dias nesta Subcomissão. Creio que
esta Subcomissão revelou, por parte do seu Plená
rio, um nível de equilíbrio intelectual, pedagógico
e psicológico de mais alto padrão, sobretudo na
difíciltarefa da discussão temática propriamente,
em que valores muito profundos da convicção
de cada um são mobilizados, e ao mesmo tempo
confrontam-se interesses por um lado, visões do
mundo por outro, convicções ideológicas. Opa·
drão da discussão nesta Subcomissão, segura
mente pode ser considerado um dos melhores,
vividos neste período da elaboração constitucio
nal.

Constatei também que, do ponto de vista tanto
qualitativo quanto quantitativo, o trabalho do Rela
tor e da Presidência foram absolutamente exaus
tivos e de alto teor democrático e de alto valor
parlamentar.

O Presidente, que é homem de posição política
formada, bastante clara nesta Casa, que é, inclu
sive, um parlamentar impetuoso, bem à moda
gaúcha, bem à moda dos impetuosos corcéis dos
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pampas, a despeito de toda essa flama, em mo
mento algum fez pender para o lado de suas con
vicções qualquer decisão. Tenho impressão que
mereceu o respeito de todos os membros do Ple
nário, conduziu com um rigor impecável os as
pectos mecânicos do trabalho, que são funda
mentais, razão a meu juízo, do bom termo a que
estes trabalhos chegaram.

O Relator,também homem de convicções pro
fundas no campo da educação, encontrou algu
mas delas contrariadas frontalmente, outras, tal
vez a maioria, apoiadas por esta Subcomissão,
revelou-se um trabalhador incansável.

Não estou, portanto, dando este depoimente
com nenhuma finalidade formal de fazer agrado
ou de traduzir palavras vãs. Quero realmente dar
este testemunho. O novo parlamento brasileiro
talvezo parlamento da Nova República, instalou
se sob os piores augúrios da nacionalidade e sob
um verdadeiro bombardeio de descrenças e de
descrédito; em 45 dias de trabalho, já hoje, os
próprios jornais reconhecem que este trabalho
das Subcomissões, ouvindo em amplitude a so
ciedade brasileira,sem forma alguma de discrimi
nação, ocupando um tempo enorme de trabalho,
que não coincidia com o Plenário, ao contrário,
se lhe sucedia, com um grau de presença bastante
grande dos Srs. Parlamentares; o novo Parlamen
to brasileiro está dando uma demonstração de
que está à altura do desafio desta hora, e isso,
na parte que me cabe também como parlamentar,
me enche de orgulho, por tabela.

Pude verificar, portanto, no trabalho desta Sub
comissão um nível e um padrão que oxalá possa
ser mantido e possa servir de exemplo e modelo
a todos os demais trabalhos nesta Casa.

Não poderia deixar de dar este testemunho,
após assistir, passo a passo com os membros
desta Subcomissão e estou inteiramente à vonta
de, porque dele participeiapenas como assistente,
não sendo, portanto, um elogio em causa própria.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex', no que se refere à Presidência
e fezjustiça no que se refere à atuação do Relator
e de todos os membros desta Subcomissão. Co
mo Presidente, quero testemunhar as palavras de
V. Ex' e dizer também que elas traduzem o senti
mento de quem, como V. Ex', acompanhou de
perto o trabalho desta Subcorrnssão e esperamos
que este mesmo grupo possa, com a mesma
intensidade e a mesma profundidade prestar a
sua colaboração na Comissão Temática 8, agora
integrada pelas três subcomissões.

Percebo que solicita a palavra o Sr. Presidente
da Comissão, o Constituinte Marcondes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
LHA - Sr. Presidente, gostaria também de con
signar à Subcomissão o mais elevado apreço por
este trabalho e dizer que comungo da opinião
do eminente RelatorArturda Távola sobre a quali
dade, sobre o nível e sobre o zelo patriótico que
foi empregado neste documento.

Quero que, por favor, não tomem ao pé da
letra a referência que fIZ en passant, sobre a
quantidade de artigos, referi-me genericamente
a todas as subcomissões em funcionamento na
Casa. Mas,em nenhum momento a títulode obje
ção, porque esta Subcomissão tem ampla liber
dade para dar ao seu trabalho a extensão que
achar conveniente.

De qualquer forma, em qualquer trabalho, nu
ma apresentação primeira, se porventura tiverque
haver diferença por faltaou por excesso, é sempre
melhor que sobre do que falte a discussão sobre
determinado tema.

Não obstante, quero dizer que, de agora por
diante, este documento, magnífico trabalho, fruto
de exaustivo labor, não pertence mais a esta Sub
comissão, passará a outras mãos, será analisado
e digo, que pela sua qualidade, resistiráa qualquer
análise profunda, cuidadosa, conscienciosa e ho
nesta que seja feita. É bom que assim o seja,
é bom que não tenhamos pelo produto do nosso
trabalho, pelo fruto da nossa criação, nenhum
sentimento de afeto. Lembraria que a criação
mais preciosa que porventura temos são os nos
sos filhos, e Kahil Gibran diz: "Os nossos filhos
não são os nosso filhos,deixemos que eles voem
sozinhos". Esse documento alçará vôos sozinho,
passará por outras mãos, não nos pertence mais,
de modo que não somos, de agora em diante,
vinculados afetivamente a este texto, que agora
é de todo País e de toda Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex'

Concedo a palavra ao eminente Relator, Sena
dor João Calmon.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Inicialmen
te, desejo agradecer ao nobre Presidente da Co
missão Temática, Constituinte Marcondes Gade
lha, e ao Relator-Geral, o nobre Constituinte Artur
da Távola, pelas palavras generosas que utilizaram
para louvar o trabalho desta Subcomissão que
hoje chega ao seu término.

Provavelmente eles foram, pelo menos em rela
ção ao Relator, excessivamente generosos, por
que as minhas limitações são notórias, desejo
repetir isso mais uma vez, com a maior ênfase;
não sou educador, sou apenas um lutador da
causa da educação de maneira que o meu traba
lho se ressentiu da falta de base mais sólida.

Nesta Subcomissão há expoentes, figuras notá
veis da educação brasileira, e coube a mim ser
Relator, diria um pouco por insistência minha,
não porque me julgasse com títulos para ser a
Relator; permitam-me fazer aqui esta confissão,
a única maneira que teria de participar dos traba
lhos da Comissão de Sistematização, inclusive
com direito a voto, seria na hipótese de conseguir.
a minha designação para Relator, embora eu re
conhecesse as minhas limitações na área da edu
cação. Foi essa a única justificação para o esforço
que fiz, no sentido de não ser apenas um membro
desta Subcomissão, que já seria uma honra imen
sa, mas também a tentativa de ser o o Relator,
para, automaticamente, de acordo com o Regi
mento Intemo da Assembléia Nacional Consti
tuinte, poder participar da Comissão de Sistema
tização não apenas com direitoa vozmas também
com direito a voto.

Gostaria de focalizar, rapidamente, dois pontos.
De acordo com o nosso Regimento Interno não
há um relatório a ser apresentando juntamente
com a redação final, há apenas declarações ver
bais que são gravadas e posteriormente taquigra
fadas e distribuídas. Mas, devo lembrar, antes de
encerrarmos a nossa reunião, que houve em nos
sa Subcomissão, que tem uma constituição muito
conhecida com colegas que defendem pontos

de vista às vezes conflitantes, nem todos perten
cem à mesma escola filosóficaou têm a mesma
orientação política.Mas,apesar de não haver una
nimidade, esta é dificilmente alcançável, foi cele
brado um acordo de cavalheiros, um gentleman
agreement entre os membros desta Subcomis
são para o reconhecimento de que há uma con
tradição entre o art. 7°,que foiaprovado por uma
maioria substancial e o que determina o art. 11.
O art. 7° declara.

"O ensino é livreà iniciativaprivada,obser
vadas as disposições legais, sendo proibida
repasse de verbas públicas para criação e
manutenção de entidades de ensino parti
cular."

Este artigo, de iniciativa da nobre Constituinte
AbigailFeitosa, foi aprovado e incluído no nosso
projeto.

Entretanto, o art. Ll , que também foiaprovado,
tem uma redação que na sua parte final entra
em conflito com o que determina o art. 7°.

Leio o art. 11:

"A União aplicará anualmente nunca me
nos de 18%, e os Estados, o Distrito Fderal
e os Municípios25%, no mínimo, da receita
resultante de impostos, inclusive os prove
nientes de transferência na manutenção e
no desenvolvimento do ensino."

Sem que aparecesse o adjetivo público, que
por sinal foi sugerido na proposta do nobre Presí
dente desta Subcomissão, o combativo e brilhan
te Constituinte Hermes Zaneti.

Obviamente existe este conflito,mas esta Sub
comissão, plenamente consciente da existência
deste conflito, admitiu um acordo para que na
área da Comissão Temática fosse tentada a intro
dução de um artigo que dirimisse esse conflito,
talvez acolhendo parcialmente o que determina
o art. 7°,mas também sem violaro que determina
o art. 11:que os recursos públicos devem se desti
nar à manutenção e desenvolvimento do ensino,
sem especificar se público ou privado, ensino de
um modo geral.

Como não há relatório acompanhando a reda
ção final, faço esta declaração e vou completá-Ia
com outra, para que na Comissão Temática te
nhamos a reconfirmação desse acordo de cava
lheiros.

Para encerrar esta minha atuação e para ficar
em paz com minha consciência, quero destacar
que foiaprovado a excelente proposta de iniciativa
do nobre Constituinte Florestan Fernandes, alte
rando a redação do art. 10, que passou a ter
o seguinte texto:

"Os Estados e o Distrito Federal organi
zarão o seu sistema de ensino, e a União
e os Territórios,assim como o sistema fede
ral, terão, caráter supletivo no ensino funda
mentaI e se estenderá a todo Paísnos distritos
limites das deficiências locais."

Este Relator entendeu que a intenção do nobre
Constituinte Florestan Fernandes foi alterar o ca
pítulo do artigo 10, sem eliminar, sem condenar
o desaparecimento de todos os parágrafos deste
artigo 10. Por causa desse entendimento, este
Relator imaginou na base da boa fé que o carac
teriza, que dois parágrafos, o 4' e o 5', de sua
iniciativa, não tivessem sido eliminados do texto



176 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Julho de 1987

aprovado por esta Subcomissão. Os dois pará.
grafos são os seguintes:

"Os municípios com mais de 50 mil habi
tantes organizarão um conselho de educa
ção, que zelarão pelo ensino ministrado em
seu território nos termos da lei."

§ 5° "Os municipios a que se refere o
parágrafo anterior, elegerão os membros dos
seus conselhos de educação pelo voto popu
lar,direto e secreto, quando das eleições para
a respectiva Câmara Municipal."

O Relator, fazendo um último esforço para que
fique registrado este seu ponto de vista, lembra
que também no caso da discussão do artigo 2,
em que foisubstituído o texto de autoria do Relator
pelo texto realmente muito melhor, de iniciativa
do nobre Constituinte veterano, mestre e batalha
dor da causa da educação, professor e Deputado
Sólon Borges, foi pinçado do artigo de minha
autoria, de iniciativa, que garante, pela primeira
vez na história das Constituições brasileiras, a gra
tuidade do ensino público em todos os níveis,
Não foi submetida a votação essa inclusão, mas
dentro desse mesmo acordo de cavalheiros e com
plena concordância do Relator pode ser incluído
no artigo 2' essa referência que não constava da
proposta do nobre Constituinte Solon Borges dos
Reis. Apenas para concluir diria que o Relator,
como tem dúvidas sobre a decisão final desta
Subcomissão, teve o cuidado de determinar ao
PRODASENque providenciasse a impressão des
se texto, dessa redação fmal que acaba de ser
apresentada e, ao mesmo tempo, que providen
ciasse a impressão de outra redação fmal com
a inclusão desses dois parágrafos referentes aos
Conselhos Municipais de Educação. Cabe, Por
tanto, a esta Subcomissão, na sua soberania, deci
dir se a redação final deve ou não incluir esses
dois parágrafos sobre os Conselhos Municipais
de Educação. Se a Subcomissão, na sua sobera
nia, decidir contrariamente ao ponto de vista deste
Relator, apenas colecionarei mais um pequeno
insucesso na relação de outros que tenho enfren
tado. Essa idéia de conselhos municipais de edu
cação não partiu da minha imaginação, mas sim
da experiência de numerosos países que os pos
suem com extraordinario êxito, porque permitem
a fiscalização da atuação de professores, de dire
tores de escolas nos três niveis.

Esta a ponderação que faço, para os registros
taquigráficos, já que isso não consta do relatório
final do Relator.

Antes de encerrar, desejo aplaudir, com o maior
entusiasmo, o trabalho e o esforço do nobre Presi
dente, Constituinte Hermes Zaneti, que como
sempre procedeu impecavelmente à frente dos
trabalhos desta Subcomissão, inclusive defenden
do com o seu clássico ardor gaúcho a aprovação
de um substitutivo para o art. 11, que não obteve
aprovação, não por problemas de diferença nu
mérica substancial, mas porque a sua tese defen
dida com muito brilhantismo, não conseguiu atin
gir o quorum necessário para derrubar, para der
rotar a proposta do substitutivo que é de iniciativa
do Relator.

MUlto obrigado.

O SR.PRESIDENTE (Hermes Zanetí) - Muito
obrigado a V.Ex"

Esta Presidência se sente no dever de prestar
alguns esclarecimentos, e pede a atenção da as-

sessoria para a conferência com as notas taquí
gráficas, eu também tenho conhecimento que já
foi feita a checagem com as fitas de gravação.

Primeiro: em que pese o entendimento de S.
Ex", o Sr. Relator, esta Presidência não tem o mes
mo entendimento em relação ao antagonismo
entre o art. 7°e o art. 11. Esta Presidência entende
que não há, absolutamente, nenhum conflito e
esclarece que quando votamos a emenda de mi
nha autoria, que foi prejudicada, porque não al
cançou o número de votos suficientes para subs
tituiros termos da proposta do Relator, foi votada
num conjunto. Poderia se entender que houve
votação de uma palavra, não, foi votado um con
junto, o artigo e seus parágrafos, e isto não alcan
çou o quorum necessário.

Portanto, para efeito de esclarecimento, nas no
tas taquigráficas e na gravação, o Presidente en
tende que não há conflito entre o art. 7° e o art.
11, e evidentemente fica o espaço da Subcomis
são para eventuais discussões ou todo andamen
to do desdobramento da construção da Constí
tuição do Pais.

Segunda questão: o eminente Relator, com ra
zão e com muita felicidade, nos lembra quão im
portante foiintegrarmos aquele item 4, que garan
tiu o ensino público e gratuito em todos os níveís.
Foi uma decisão importante, mas foi votada e
aprovada. Penso que com isso estou tendo até
a concordância dos membros da Subcomissão.
Foi votada e aprovada.

oSR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- O § 4°, do art. 11, é claro quando diz:

"É vedada a cobrança de taxas ou contri
buições educacionais em todas as escolas
públicas."

O pensamento da Subcomissão foi este, está
reiteradamente votado, em dois temas.

O S~. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex".

Resta, por fim, a questão que me parece a mais
importante, levantada pelo Sr. Relator, que é a
dos conselhos municipais de educação.

A Presidência esclarece que tinha em mãos
quatro emendas àquele artigo, deixou claro que
processaríamos a votação primeiro em relação
ao capute depois à apreciação dos parágrafos.
No entanto, no processo de discussão, houve uma
composição entre os autores das diferentes
emendas, de tal sorte que foi aprovado o caputdo
artigo definido por S. Ex', o Sr. Constituinte Sólon
Borges dos Reis. Retirado o § 2° da proposta de
fendida pelo Constituinte Tadeu França, e substi
tuída pela proposta do Constituinte EliézerMoreira
e outros; temos aqui as emendas - Florestan
Fernandes, Tadeu França, menos o § 2", e mais
a Emenda IS0n, de Eliézer Moreira e outros. Isto
compôs o capute os parágrafos, e esta Presi
dência tanto entende assim que havia uma emen
da que determinava a alteração de SO para 100
mil municfpios aos quais se exigiria o Conselho
e que em havendo ficado prejudicado o parágrafo
não havia por que votar a alteração do que já
havia cardo. Por isso, também com relação a este
terceiro ponto levantado pelo Relator, quero dizer
a S. Ex' que contará com este parlamentar, com
este constituinte nesta luta daqui para frente para
levarmos, em conjunto, os pontos que assim en
tendermos. Mas, enquanto Presidente, devo asse-

gurar aquilo que foivotado e que está evidenciado
nas notas taquigráficas, na gravação da fita e mes
mo agora nas emendas que a nossa assessoria
nos faz chegar.

Peço assim a compreensão de S. Ex' com
preendo que o objetivo do Constituinte João Cal
mon não é criar problemas regimentais, e sim
resgatar um conteúdo que lhe parece importante
como também a muitos de nós, no entanto, esta
Presidência deve resguardar aquilo que foi apro
vado e que hoje vem apenas à redação final.

Temos agora cinco dias para emendas, S. Ex'
poderá fazer emendas e tenho certeza que contará
com o apoio de muitos desta Subcomissão para
levar a efeito esta pretensão.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES-Sr. Presidente, infelizmente, o Consti
tuinte Octávio Elísio não está aqui, mas S. Ex'
tinha um destaque de redação para o caput do
Art. 11, para que se acrescentasse à palavra ensino
qualificativo"público". De modo que seria preciso
voltar às gravações para esclarecer este assunto.
Sei que S. Ex' tinha pedido destaque mas como
S. Ex' não está presente e a minha memória tem
limitações, não sei se foi feito ou não este desta
que e apresentado, mas S. Ex' mencionou que
faria.De modo que seria preciso recorrer às grava
ções para ver se foi feito ou não.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência lembra desta questão, com relação
a outro artigo e este assunto foi apreciado no
momento oportuno.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Também queria acrescentar que fize
mos muitos agradecimentos, mas ainda não fize
mos o agradecimento à infra-estrutura de pessoal
que nos deu assistência.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência pensa ter oportunidade de fazê-lo
também.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Acho que devemos ao Sérgio, e a
todos que estão aqui, um trabalho árduo, fatigan
te, que transcedeu às expectativas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Pedro Ca
nedo.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, a minha intervenção que acredito
será a última nesta Subcomissão, vem de encon
tro à intervenção feita anteriormente pelo ilustre
Constituinte Florestan Fernandes, no sentido de
dizer do meu agradecimento e reconhecimento
aos nossos Assessores Cândido Gomes, Fran
cisco Salatiel Barbosa, Marcelo Câmara, Sérgio,
Sr" Mariado Céu, Dad AbiCharine Squarisi, Maria
Aparecida, a nossa supervisora D. Fausta Maga
lhães Ayres, ao nosso Secretário Sergio Augusto
Gouvêa Zaramella, Secretária Substituta Maria
Olímpia Jimenez de Almeida, aos nossos Assis
tentes LuizRenato Milani, ValterSimões dos San
tos, Rodrigo Carvalho de Castro Caiado, Esdras
Oliveira Uma, Derlópidas Gomes Neves Júnior,
ao Gilberto,do som, e também aos nossos serven
tes, enfim a todos que colaboraram decisivamente
para que os nossos trabalhos pudessem ser en
cerrados e que obtivéssemos aqui esses elogios
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feitos pelo Presidente e pelo Relator da Comissão
Têmática 8.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Louremberg
Nunes Rocha.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, como o acordo
de cavalheiros foi mencionado, ele de alguma
forma integra até o próprio relatório. Só queria
dizer, para ficar bem consignado, que esta foi
uma iniciativanão apenas minha e do Constituinte
Octávio Elízio, mas de algumas entidades que
aqui estavam também. Parece-me que consciente
do fato de que não podemos de um exagero partir
para outro, não podemos equiparar todas as esco
las do Brasrl que não são públicas às escolas
comerciais de fins lucrativos. A partir daí temos
escolas comunitárias, assistenciais, evangélicas
ou não. Em função disso, do fato que esse tipo
de escola que é gratuita, que não remunera direto
res, não pode ser simplesmente desamparada pe
lo poder público de repente, ou não pode deixar
de ter algum auxílio do poder público para se
manter e atender a uma população que de outra
forma não teria nenhum atendimento. Em Esta
do, principalmente como Mato Grosso e Rondô
nia, com alto teor de migração, o Estado jamais
vai aparelhar-se para garantir escola pública a es
tas populações migrantes. Não podemos despre
zar nunca essas iniciativas particulares, altruístas
que garantem a educação e, em função disso,
se p~nsou nesse acordo de cavalheiros, num dis
positivo que garantisse, ou temporariamente ou
transitoriamente o apoio a essas escolas. Refleti,
posteriormente, e entendo que uma idéia das enti
dades seria a publicização dessas escolas, a ab
sorção pelo Estado. Mas acho que perderíamos
a contribuição das comunidades dentro da escola,
acho que se poderia pensar num dispositivo per
manente até, desde que comunitárias, filantró
picas, assistenciais, não têm lucro, não cobram
mensalidade, na verdade cumprindo toda aquelas
características da escola pública Apenas para dei
xar bem caracterizado isso.

E mais, se não tivéssemos isso - vejam o
art 24, o assunto é interessante:

"O Estado assegurará formas variadas de
auxílio a empresas editoras de livros."

Vejam V.Ex" que no ano que vem não podería
mos dar nenhum tipo de bolsa a qualquer tipo
de escola particular, mas poderíamos encher os
cofres das empresas editoras de livros e jornais.
Neste caso, vamos deixar consignado o acordo
de cavalheiros que deve prevalecer, inclusive com
o conhecimento do Relator da Comissão Temá
tica, Constituinte Artur da Távola.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Antonio de
Jesus.

O SR. CONSmUINTE ANTONIO DE JESUS
- Já que a minha palavra é a última, o sábio
Salomão disse que: "Na multidão dos conselhei
ros a segurança". Espero que a nossa Nação al
cance alguma segurança através da educação,
iniciada aqui com propósito diversos, informa
ções múltiplas dentro desta Constituição, sendo
que talvez eu seja um dos mais contundentes,
devido à minha formação crista-religiosa um tanto
rígida, mas creio que dei também a minha parcela
de contnbuíção para que saia em paz com a mi
nha consciência.

Gostaria de ter a oportunidade de 1 minuto,
para declamar a poesia do Rei David, finalizando
a minha participação.

Salmo 23:

"O Senhor é o meu pastor e nada me
faltará.

Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-em mansamente às águas tranqüilas
Refrigera a rnmh'alrna e guia-me pelas ve-

redas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra

morte,
não temeria mal algum,
porque tu estás comigo e a tua vara e o

teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim,
na presença dos meus inimigos unge a

minha cabeça com óleo e o meu cálice trans
borda.

Certamente que a bondade e a misericór
dia me seguirão todos os dias da minha vida

E habitarei na casa do Senhor etemamen
te."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
votação o documento final.

Os Srs. Constituintes que concordam perma
neçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.

Cabe à Presidência, em primeiro lugar, em no
me da Subcomissão, agradecer ao pessoal que
garantiu a infra-estrutura para que pudéssemos
desenvolver o nosso trabalho, ao pessoal da gra
vação, das atas e ao Sérgio, o nosso secretário
e coordenador dos trabalhos, a todo pessoal, en
fim, que garantiu condições para que produzís
semos este documento.

Quero agradecer pessoalmente aos meus více
Presidentes, Aércio de Borba e Pedro Canedo que
muito contribuíram com esta Presidência quando
estávamos aqui e quando, por alguma razão, au
sente. Agradecer ao Presidente, Constituinte Mar
condes Gadelha, e ao Relator Artur da Távola,
por suas presenças hoje e durante o andamento
dos trabalhos. Agradecer especialmente ao Cons
tituinte João Calmon, nosso Relator, pela com
preensão que teve conosco e que espero que
possamos juntar forças em muitos princípios em
defesa da educação brasileira.

Ao grupo que formou esta Subcomissão, que
neste momento dissolve-se para integrar a Comis
são Temática 8 Quero agradecer, sensibilizado,
toda colaboração que tiveram com esta Presi
dência, compreensão mesmo nos momentos em
que esta Presidência teve que ser mais dura, den
tre elas uma vez com meu amigo Constituinte
Antônio de Jesus, que peço tente compreender
esta Presidência, mesmo se me considerar culpa
do, estou obtendo o perdão do eminente Cons
tituinte.

Temos condições de encerrar os trabalhos des
ta Subcomissão num clima de respeito, sem capi
tulações e sem submissões, sem imposição mas
numa discussão correta, concreta, madura que
fazemos votos possa prevalecer na Corníssão Te
mática e de Sistematização e afinal possamos
aprovar um texto que responda aos interesses
da maioria do povo brasileiro.

Está encerrada a reunião e os trabalhos desta
Subcomissão.

(Levanta-se a reunião às 17 horas e 15
minútos.)
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J. Cretella Júnior
Apontamentos sobre imunidades tributárias à luz
da jurisprudência do STF - Parte 2: A imunidade
tributária dos partidos políticos e das instituições
de educação - Ruy Carlos de Barros Monteiro
Dias feriados - Sebastião Baptista A~')nso

Do voto distrital - Paulo Gadelha
A liberdade de 'culto no pleito de 15-11-86 - Jessé
Torres Pereíra Júnior
Derecho penal y derecho sancionador en el orde
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Asistencia religiosa. Derechos religiosos de san
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do Brasil e Constituições Estrangeiras.
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FRANÇA - GRÃ-BRETANHA - GUINÉ·BISSAU

Volume 2
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Obra de autoria da Subsecretaria de Arquivo do Senado Federal

- Edição: 1986-

- Antecedentes históricos.
- Regimentos das Assembléias Constituintes de 1823, de 1890-91, de 1933-34 e de 1946.
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