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4° Reunião Ordinária

Às dez horas do dia três de junho de mil nove
centos e oitenta e sete, em sala própria do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são da Organização dos Poderes e Sistema de
Governo, sob a Presidência do Sr. Constituinte
Oscar Corrêa - Presidente, presentes os Srs.
Constituintes Maurício Corrêa - Vice-Presidente,
AcivalGomes, Carlos Vinagre, Egídio Ferreira u
ma, Genebaldo Correia, HélioManhães, Henrique
Eduardo Alves, Jorge Hage, José Fogaça, Leite
Chaves, Leopoldo Bessone, Leopoldo Perez, Luiz
Henrique, Manoel Ribeiro, Maurício Pádua, Miro
Teixeira,Moysés Pimentel, SílvioAbreu, Enoc Viei
ra, Erico Pegoraro, Lúcio Alcântara, Paes Landim,
Vinícius Cansanção, Henrique Córdova, Victor
Faccioni, Bocayuva Cunha, VivaldoBarbosa, Fa
rabuliniJúnior, Gumercindo Milhomem, PlínioAr
ruda Sampaio, Itamar Franco, Ibsen Pinheiro,
Robson Marinho, Costa Ferreira, Messias Góis e
Marluce Moreira Pinto. Compareceu ainda o Sr.
Constituinte José Genoino. AAta da reunião ante
rior foiaprovada por unanimidade. Ordem do Dia:

1) OF-QP-O-294/87-ANC - do Sr. Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte - que "en
caminha recurso apresentado pelo Constituinte
José Genoino à decisão da Presidência em ques
tão de ordem levantada na sessão de 20 do cor
rente, relativamente à composição partidária na
Comissão de Sistematização". Relator:Constituin
te Egídio Ferreira Uma. Parecer: peja improce
dência do recurso. Em votação, foi aprovado o
parecer do relator. O Constituinte José Genoino
requereu verificação de votação. Em questão de
ordem, o Constituinte Bocayuva Cunha indagou

da Presidência sobre o número de componentes
deste órgão, pois constatara a indicação de ses
senta e quatro membros, quando o Regimento
Intemõ da Assembléia Nacional Constituinte pre
via sessenta e três. Como conseqüência, sugeriu
a suspensão da reunião até que o problema fosse
resolvido. Para contraditar, usou da palavra o
Constituinte Robson Marinho. Falaram, ainda, pe
la ordem, os Constituintes Plínío Arruda Sampaio,
Lúcio Alcântara e VIValdo Barbosa. O Sr. Presi
dente esclareceu que, a respeito do assunto, já
oficiara ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte para que tomasse as providências
pertinentes, não cabendo ao Presidente de Comis
são Temática incluir ou excluir quaisquer de seus
componentes. Feita a chamada nominal, votaram
sim, apoiando o relator, os seguintes Srs. Consti
tuintes: Carlos Vinagre,Egídio Ferreira Lima, Hélio
Manhães, José Fogaça, Leite Chaves, Leopoldo
Peres, Luiz Henrique, Manoel Ribeiro, Moysés Pi
mentel, Oscar Corrêa, Paes Landim, SílvioAbreu
Júnior, Ibsen Pinheiro, Robson Marinho, Messias
Góis,MarluceMoreira Pinto e Costa Ferreira. Vota
ram não os Srs. Constituintes AcivalGomes, Enoc
Vieira, Erico Pegararo, Farabulini Júnior, Henrique
Córdova, Jorge Hage e Lúcio Alcântara. O Sr.
Presidente anunciou o resultado da votação:slm,
17 votos; não, 7 votos; total, 24 votos. Não tendo
sido atingido o quorum regimental, a votação
da matéria ficou adiada. Em conseqüência, dei
xou de ser votado o item 2 da pauta. A seguir,
o Sr. Presidente deu conhecimento a seus pares
do calendário de atividades desta Comissão: dia
6 de junho, apresentação do relatório, com substi
tutivo; dia 7, publicação e distribuição do substi
tutivo em avulso; dias 8 e 9, apresentação de
emendas ao substitutivo; dia Tl, apresentação do
parecer do relator às emendas ao substitutivo;
dias 12 e 14, votação da matéria; e, dia 15 de
junho, encaminhamento do anteprojeto à Comis
são de Sistematização. O Sr. Presidente convocou

reunião para o próximo dia 10, destinada à vota
ção das matérias adiadas. As notas gravadas, de
pois de traduzidas, passarão a integrar a presente
Ata. Encerramento: às onze horas e quarenta e
cinco minutos, nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião e, para constar, eu, RuyOrnar
Prudêncio, Secretário, lavrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Declaro
aberta a presente sessão extraordinária, para vota
ção da matéria constante de pauta.

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

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Conce
derei a palavra a V. Ex'. Antes, porém, vamos
passar à discussão e votação da Ata, tendo em
vista a solicitação do Sr. Constituinte Érico Pego
raro de dispensa de sua leitura.

Em discussão a Ata. Não havendo oradores
que quanto a ela se manifestem, passamos à vota·
ção, (Pausa). Aprovada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOlNO 
Sr. Presidente, a questão de ordem que enca
minho à Mesa é no seguinte sentido: conside
rando que na última sessão o resultado davotação
foi a quinze, portanto, empatada; considerando
que hoje estão presentes à reunião desta Comis
são vários companheiros que não participaram
da votação, solicito à Mesa que permita o encamí
nhamento da votação pelo autor da questão de
ordem e do recurso. Portanto, seriam dados cinco
minutos ao autor do recurso e igual tempo ao
Relator da Comissão da Organização dos Poderes
e Sistema de Governo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a V.Ex' para encaminhar a votação
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e, logo em seguida, ao Constituinte Egídio Fer
reira Lima, que falará como Relator da matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, nobres membros desta Comissão,
a questão em apreço nesta Comissão dizrespeito,
como é sábado, ao § 1°do art. 13, que disciplina
a composição da Comissão de Sistematização,
estabelecendo três critérios básicos. Quais são
eles'?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a atenção do Plenário para o nobre autor do recur
so, o Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Recomeçando, Sr. Presidente, há três critérios de
finidos no § 1°do art. 13.

O primeiro estabelece o número fixo de 49,
acrescido do Presidente e dos Relatores das Co
missões e dos Relatores das Subcomissões. Este
é um critério do qual não podemos fugir.

a segundo critériodetermina que todos os par
tidos terão assento na Comissão de Sistemati
zação. Isso também é claro e inequívoco.

O terceiro critérioestabelece, dentro da Comis
são de Sistematização, a proporcionalidade.

Diria tranqüilamente, com toda a convicção,
com toda a certeza deste § 1o do Regimento Inter
no, que quanto a dois critérios não podem existir
dúvidas de interpretação: o número fIXO, de 49,
é indiscutível; a idéia de que deve haver represen
tantes de todos os partidos também é indiscutível.
Eu ac;:eitaria discutir, isto.sim, um critério flexível,
que pode permitr diferenciação: a proporciona
lidade. Esta, sim, poderia permitir à Mesa da As
sembléia Nacional Constituinte interpretação di
versa. Masa Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte não pode interpretar um critério concreto,
que é o número de 49. Seria o mesmo de, ama
nhã, o Tribunal Superior Eleitoral interpretar que
São Paulo não pode eleger sessenta Deputados
Federais e, Sim, setenta. Não pode. Isto é 'fIXO,
é concreto, é matéria. Não depende de mterpre
tação. Como também não depende de interpre
tação o que estabelece o artigo:

"Assegurada a participação de todos os
partidos com assento na Assembléia."

Estou colocando estas questões para deixar
claro perante esta Comissão que o que está em
jogo neste meu recurso não é mais uma vaga
para o PT ou para o PDT simplesmente; não é
tirar uma vaga do PMDB ou do PFL. O que está
em jogo é a apreciação rigorosa de um dispositivo
regimental que não permite dúvidas: a Comissão
de Sistematização é integrada, inicialmente, por
49 membros, acrescidos dos Presidentes, e Rela
tores das Comissões e dos Relatores das Subco
missões. Esta é uma certeza regimental. Também
é uma certeza regimental a particição de todos
os partidos. A Mesa poderá interpretar qual o nú
mero de Constituintes do PMDB, do PFL, do PT,
do PDT, do PCB, do PSB, etc. Poderia flexibilizar
na proporcionalidade. Mas não pode mexer em
um critério que é claro e cristalino,porque o nú
mero de 49 foi determinado por uma razão: ajus
tar outros dispositivo regimentais, que é exata
mente o que prevê o caput do art. 13 - cada
comissão será composta por 63 elementos. Oito
vezes 63 são 504; com mais 49 são 553. Tirando
6 da Mesa, que não podem participar da Comis
são, têm-se 559. E aí temos essa aritmérica sim-

pies. Mas não é apenas uma questão aritmética;
ela está adequada à composição da Constituinte.
Não podemos mexer em nenhum desses itens,
porque se mexermos na composição da Comis
são de Sistematização, afetaremos a composição
das Comissões Temáticas; se mexermos na com
posição das Comissões Temáticas, essa questão
dará quebra na Comissão de Sistematização. E
vice-versa. Esse é um problema crucial, é um
problema do Regimento, na sua imposição. O
Regimento impôs à Mesa uma decisão. E a Mesa,
ao não adotar minha questão de ordem - que
fundamento este recurso - está ferindo aberta
mente um dispositivoregimental de que não cabe
interpretação. Repito, a interpretação cabe para
a proporcionalidade.

Portanto, solicitoaos Srs. Constituintes que não
levem tanto em conta, na votação, os cálculos
que apresentamos em relação a quantos Consti
tuintes cada partido deverá ter na Comissão de
Sistematização. Levem em conta, fundamentaI
mente, o número fixode 49, que assegura a repre
sentação de todos os partidos dentro dessa Co
missão.

Para concluir, Sr. Presidente, todos sabemos
que, agora, nas Comissões de Sistematização, va
mos entrar na votação decisiva do texto constitu
cional, nas opções de natureza política, de natu
reza ideológica. E muitas dessas opções serão
decididas por um, dois, três, quatro, cinco votos.
E não pode existir nenhuma dúvida em relação
à respeitabilidade das deliberações das Comis
sões Temáticas. Repito aqui a pergunta feita na
reunião passada: qual será a maioria absoluta das
Comissões Temáticas, pelo, Regimento Interno?
Se o Regimento Intemo diz que é 63 o número,
de membros de cada Comissão, o quorum de
maioria absoluta será 32? Vejam o problema que
estamos criando!

Portanto, apelo para esta Comissão no sentido
de que aceite meu recurso. Que faz basicamente
a defesa do Regimento Intemo. Não estou, aqui,
reivindicando mais uma vaga para o PT; Estou
reivindicando o rigor desta Comissão, uma Co
missão de Justiça para apreciar a elaboração da
Constituição. No caso do Regimento Intemo, que
se leve em conta a seriedade dessa decisão. Se
iniciarmos os trabalhos nas Comissões Temáticas
com o Regimento Intemo sendo ferido, a nossa
respeitabilidade de Constituintes estará em jogo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o nobre Relator para, durante cinco mi
nutos, sustentar seu parecer.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, tenho um respeito
muito grande pelos homens. E tenho um afeto
muito grande até por aqueles com quem não
convivo diariamente, meus companheiros de tra
balho, estejam onde estiverem:o juiz,o advogado,
o políticocassado, o parlamentar e, hoje, o Consti
tuinte. Em que pese às visões políticas distintas,
admiro a combatividade, a coragem cívica e a
coragem física do Constituinte José Genoíno,
com quem convivo há cinco anos nesta Casa.
Conheço poucos parlamentares com a fidelidade
a suas convicções como José Genoíno. Mas sou
obrigado a discordar de S. Ex'

Quando fui obrigado a advogar, possuía eu algo
quenão era virtude,mas defeito. Se não estivesse

convencido de um argumento, não conseguia si
mulá-lo, para fazer a defesa. Era um péssimo ad
vogado de júri. E admiro aqueles que, no cumpri
mento da defesa de seu partido ou na defesa
da causa de seu cliente, são capazes até de sope
sar a sua convicção pessoal. Isso não é crime
nem condenável eticamente, porque no Direito
Penal o Código de Ética dizque não se é obrigado
a ter a mesma posição, a mesma postura de sua
convicção, quando se está fazendo uma defesa.
E isso é posto em defesa do réu.

Na minha opinião isso não é virtude, mas uma
deficiência que tenho, da qual não consigo me
livrar. Não me convenço dos argumentos do
Constituinte José Genoíno. Se me convencesse
agora, estaria com S. Ex" e reformularia minha
posição, porque muitas vezes tenho reformulado
um juízo, no curso de minha vida. Perdoe-me
o Constituinte José Genoíno a referência, mas
S. Ex" me lembra Rui Barbosa, que dizia que a
prolixidade começa quando termina o argumen
to, o direito, a verdade. Só que, neste caso, o
Constituinte José Genoíno se tomou prolixo des
de o início, desde o primeiro momento.

É muito cristalino:se se interpreta o texto, não
é preciso ir longe. O texto diz o seguinte:

"Além das Comissões referidas neste arti
go, haverá uma Comissão de Sistematização,
integrada por 49 membros e igual número
de suplentes, a qual terá sua composição
complementada com os Presidentes e Rela
tores das demais Comissões e os Relatores
das Subcomissões."

Esse artigo poderia parar aí. Mas quis o legis
lador que fosse assegurada, na composição dessa
Comissão, a presença de pelo menos um repre
sentante de cada partido, todos os partidos nela
se deveriam representar, inclusive o PT e aqueles
que não atingiram a proporcionalidade. A parte
final do artigo - "assegurada a participação de
todos os partidos com assento na Assembléia"
- poderia ser um parágrafo, que dissesse: "To
dos os partidos têm assegurada sua presença na
Comissão".

Qual o cálculo a fazer? Não o artifício que o
Constituinte José Genoino legitimamente apre
senta, de que primeiro se tiram os doze e, depois,
faz-se a proporção. O artigo terminaria ali. Para
encontrar os 49 membros, leva-se em conside
ração a proporção. Feito isso, acrescenta-se o
número de Presidente e Relatores. Se se perceber
que nem todos os partidos foram contemplados,
incluir-se-á o partido que não o foi. Então, é-se
obrigado a extrapolar o número de participantes,
até porque o artigo permitiu isso quando disse
que são 49, mas não falou no total, acrescentando
os Relatores e obrigando que cada partido tenha
um membro. Então extrapolou para 93.

É essa a interpretação que qualquer tribunal
do País, qualquer juiz de qualquer nação faria.
Quando se extrapolou, autorizou-se a redução do
número nas demais comissões, claramente. Essa
a interpretação clara, cristalina e simples. O que
o ConstituinteJosé Genoíno fazé uma coisa legiti
ma. S. Ex", que já teve um representante quando
da aplicação da proporção, quer que primeiro
se leve em conta a presença de cada partido,
para depois ter mais um representante, na propor
ção, a fim de ficar com dois. É esse o segredo
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da argumentação do Constituinte José Genoíno.
Acho que S. Ex'deve lutar até o fim para conseguir
um lugar a mais, só que a Comissão não pode
conceder...

o SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Permite-me V.Ex' um aparte?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Acho que não cabem apartes.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex' que não interrompa o orador.

O SR. CONS1JTUINTEVIVALDO BARBOSA
Na última sessão, o próprio Relator fez diversos
apartes às intervenções, e V.Ex' o permitiu.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
hoje, tendo em vista o prazo de cinco minutos
que dei ao Relator, tenho a impressão de que
S. Ex' precisará do tempo integral para sustentar
a sua proposta.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Acho que o Constituinte José Genoíno tem todo
o direito de postular, age com legitimidade e é
admirável em seu trabalho, quando quer tentar
obter mais um representante para o seu partido.
Só que a Comissão não pode fazer isso ao arrepio
do Regimento e de sua interpretação correta.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, já que não posso apartear
o Relator, pediria a V. Ex" que solicitasse de S.
Ex" um esclarecimento Concordo com todos os
argumentos apresentados, mas gostaria de obter
uma explicação: por que S. Ex' pediu desculpas
ao Constituinte José Genoíno, ao compará-lo ao
Rui Barbosa? (Risos.)

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Pedi
desculpas porque Rui Barbosa, ao fazer aquela
afirmação, foi irônico e verberou quem é prolixo.
Dentro da prolixidade do Constituinte José Genoí
no, reconheço a sua convicção, o seu amor pela
causa e a coerência com que a defende. Por isso
é que pedi desculpas.

O SR CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
o Constituinte Bacayuva Cunha a palavra, pela
ordem. Logo em seguida, eu a concederei ao
Constituinte Vivaldo Barbosa, também pela or
dem.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Tenho impressão, Sr. Presidente, de que ainda
não temos número legal para deliberar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Quero
informar a V. Ex' que já há número regimental
para deliberar.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Então, retiro a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra à Constituitne VivaldoBarbosa, pela or
dem.

o SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOS1\
Sr. Presidente, invoco como fundamento de mi
nha questão de ordem exatamente os §§ I? e
2' do art. 13, para um esclarecimento sobre a
real letra e sentido desses dois parágrafos. A meu
ver, na indicação e interpretação do Sr. Relator
- e pediria um eslarecimento a S. Ex' - houve
uma distorção quanto à real letra desses dois pa
rágrafos. Disse o Relator que o § l' não impõe
um número fixo à Comissão de Sistematização.
Creio, Sr. Presidente, que a leitura desse artigo
indica exatamente que a Comissão de Sistema
tização tem um número fIXO, pois é composta
írucíalrnente, em sua primeira etapa, de 49 mem
bros. Em seguida, diz quais são os seus outros
membros: exatamente os Presidentes e Relatores
das Comissões - são dezesseis, são conhecidos
- e, além deles, os Relatores das Subcomissões.

Não é possível interpretar o § i- de maneira
diferente, pois ele fixa um número deterrnmado,
preexistente, para a Comissão de Sistematização:
são os 49, inicialmente, na primeira etapa, e mais
aqueles identificados e quantificados, que são Pre
sidentes e Relatores de Comissões e Relatores
de Subcomissões.

Também chamo a atenção para o § 2', Sr.
Presidente, que diz que somente será levada em
conta a proporcionalidade, tanto quanto possível,
depois de obedecidos os requisitos anteriores. A
proporcionalidade não pode ser o primeiro requi
sito, como quer sustentar o Sr. Relator e como
sustentou a decisão da Mesa. A partir dele se
adequam oS demais, ou seja, a partir dele se au
menta o número de membros da Comissão. A
proporcionalidade está condicionada a "tanto
quanto possível", isto é, obedecidos os 49 e os
Relatores e Presidentes de Comissões e os Relato
res de Subcomissões. Não é possível extrapolar
a proporcionalidade e aumentar o número de
membros da Comissão, que está fixado, prefi
xado, determinado pelos §§ t- e 2'.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há questão de ordem a ser resolvida pela Presi
dência.

Vamos passar à votação.

O SR. CONSTITUINTEGUMERCINDO MILHO
MEM-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex' que invoque o Regimento, mencionando
o artigo segundo o qual é solicitado a palavra.

O SR. CONSTITUINTEGUMERCINDO MILHO
MEM - Estou solicitando a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em que
artigo do Regimento V.Ex' se baseia?

O SR. CONSTITUINTEGUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, com todo respeito, V. Ex'
está criando uma dificuldade...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Quero
informar a V. Ex' que, se for com base no atr.
13, §§ l' e 2', que dispõem sobre a proposta
de votação, esta Presidência não lhe concederá
a palavra pela ordem.

Em votação o precer do Relator. Os Srs. Consti
tuinte que o aprovam, permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovado o parecer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, solicito verificação de votção.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É regi
mental a solicitação de V.Ex'

Vamos passar à verificação de quorum.

O SR. CONSTITUINTEBACAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem mui
to importante sobre a votação a ser feita. Desejo
indagar da Mesa quantos membros tem esta Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência deseja informar ao Plenário que foi
feita ontem, a propósito da questão de ordem
de V.Ex', uma solicitação ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, Dr. Ulysses Guima
rães, no sentido de que informasse a razão pela
qual a nossa Comissão estã integrada atualmente
por 64 membros, a fim de que possibilitasse o
alcance do nosso número regimental, que é de
63 Constituintes.

No momento, esta Presidência informa a V.Ex"
que há, na nossa Comissão Temática, 64 mem
bros.

O SR. CONSmUlNTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente. é exatamente isto que estou estra
nhando, porque, pela relação a nós distribuída
oficialmente pela Secretaria, o PMDBtem 35...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A estra
nheza não é previlégio de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Não quero ter nenhum privilégio. Quero apenas
afirmar que, se essas contas não foram feitas,
seria bom que V.Ex' informasse à Comissão que
o PMDB tem 35 membros; o PFL, 15; o PDS,
4; o PDT, 3; o PTB, 2; o PT, 2; o PC do B, o
PL e o BDC, cada uma tem 1; o que resulta em
64 membros.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Quero
informar a V. Ex" que já foi comunicado, repito,
ao Presidente Ulysses Guimarães que o PMDB
tem, nesta Comissão, um membro a mais, razão
pela qual esperamos que S Ex"nos comunique
ainda hoje qual será o representante da Bancada
do PMDB a ser excluída desta Comissão.

De qualquer maneira, quero ainda informar a
V.Ex" que, sendo a Comissão Temática composta
de 64 membros, no número regimental para a
obtenção do quorum será de 33 Constituintes.

É regimental o pedido de verificação de quo
rum do Constituinte José Genoino...

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, quero lavrar aqui meu mais vee
mente protesto contra a decisão de V. Ex", que
não pode arbitrar o número de integrantes da
nossa Comissão diferentemente do que dispõe
o Regimento Interno. Esta Comissão tem 63
membros.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Informo
a V. Ex' que esta Presidência não pode também
simplesmente excluir, a seu critério, um determi
nado membro da Bancada do PMDB.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA-
V. Ex' me perdoe mas esta Comissão não pode
ter mais de 63 membros. Portanto, a maioria de
63 não é 34. Se a Liderança do PMDB incorreu
em equívoco de apontar um membro a mais,
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tem de resolver quem deve sair. Nós, porém, não
podemos achar que a Comissão tem 64 mem
bros. Se for assim, pedirei ao Constituinte Bran
d60 Monteiro que indique mais 2 membros da
bancada do PDT, e ficaremos com 65 ou 66.
Não é assim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
preocupação de V. Ex"tanto era nossa também,
que foi feito um comunicado ao Sr. Presidente
Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Mas V. Ex"não pode considerar que um erro do
PMDB esteja valendo. O número regimental é 63.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARlNHO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para
contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, a Liderança do PMDBnão cometeu
nenhum equívoco na indicação de seus membros
para as Subcomissões. O que ocorre é que, pela
proporcionalidade, cabe ao PMDB maioria em to
das as Subcomissões. Foi indicado um membro
a mais, por decisão da Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte, para a Subcomissão do Poder
Executivo, a fírn de que ficasse assegurada a pro
porcionalidade naquela Subcomissão, garantindo
à bancada majoritária maioria na Subcomissão
do Poder Executivo. Portanto, decorre do preen
chimento das vagas da Subcomissão do Poder
Executivo a presença de 64 membros nesta Co
missão Temática e, não, o limite máximo de 63,
estabelecido pelo Regimento Intemo.

Portanto, tão logo a Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte responda à indagação de
V. Ex', estabelecendo que o PMDB deve retirar
um de seus membros da Comissão Temática,
a Liderança assim o fará.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, com o respeito que devemos ter
pelos nossos colegas, não só pela fratemidade,
mas também pela posição de Constituinte, devo
dizer que o que acabamos de ouvir é um verda
deiro absurdo, um verdadeiro contra-senso. O Re
gimento é muito claro. O seu art. 13, que está
agora em discussão, diz que as Comissões têm
63 membros. Como poderemos votar qualquer
matéria considerando 64 membros? Não é possí
vel, Sr. Presidente. Esta Comissão não pode fun
cionar com 64 membros

Peço a V.Ex' que suspenda a votação até que
se esclareça quem são os membros do PMDB
nesta Comissão. É absolutamente impossível fun
cionarmos com um número frontalmente con
trário ao Regimento Intemo.

Solicito ao Constituinte Egídio Ferreira Uma
que manifeste sua opinião a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há por que S. Ex' manifestar sua opinião, já que
a decisão é da Presidência da Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o Sr. Constituinte PlínioArruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente, é elementar que, não ha
vendo segurança quanto ao número dos Srs.
Constituintes, não pode haver votação. Temos
que esperar até que o Presidente Ulysses Guima
rães resolva a questão pendente. Antes disso,
qualquer votação sobre a matéria padece de ilega
lidade, dado que não sabemos sequer o número
exato de membros da Comissão. Como podere
mos saber o quorum de vencedor? Se essa deci
são se decidir por um voto, o que faremos?

Requeiro, pois, a V.Ex"que suspenda a votação
até a decisão final sobre o número de Consti
tuintes desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Lúcio
Alcântara.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, secundando o que foi dito aqui
pelo Constituinte Bocayuva Cunha e pelo Consti
tuinte Plínio de Arruda Sampaio, devo esclarecer
que esta Comissão se reveste de uma função
extremamente importante para a Assembléia Na
cional Constituinte. Seria de todo lamentável que
ela viesse a deliberar com uma composição irre
gular quanto ao número de seus membros.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Vivaldo Barbosa, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, inicialmente, pediria um esclareci
mento V. Ex' confirma sua decisão de que esta
Comissão é composta de 64 membros?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Comissão atualmente está composta de 64 mem
bros.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Então, Sr. Presidente, quero recorrer da decisão
de V. EX' Oquorum adequado para o recurso
é o do Plenário. A decisão de V.Ex"viola o caput
do art. 13. Peço, então, que acate o recurso ao
Plenário, para que este possa rever e modificar
a decisão de V.Ex', a fim de que se faça respeitar
o caput do art. 13 do Regimento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O recur
so de V. Ex' será encaminhado ao Plenário para
que possa vir à nossa Corrüssão, a fim de ser
debatido.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Não, Sr. Presidente, o recurso é contra a decisão
de V. Ex" aqui na nossa Comissão. V. Ex' não
pode, arbitrariamente, determinar que são 64
membros.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
cabe recurso ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Mas é evidente que cabe. A decisão de V. Ex'
precisa ser julgada pelos nossos pares.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex"que diga a esta Presidência qual o artigo
em que se baseia para dizer que cabe recurso
ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
É o art. 13, que V. Ex" está violando ao afirmar

que esta Comissão tem 64 membros V. Ex' não
pode violar o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
cabe recurso à decisão do Presidente em plenário.

Vou passar à verificação de votação.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Não pode haver votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, quero invocar o Regulamento Inter
no da Comissão para fundamentar o meu recurso.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex"que apresente o recurso ao Plenário Geral,
não apenas da nossa Comissão, mas de toda
a Assembléia, para que a Comissão possa apre
ciá-lo.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 
Sr. Presidente, a instância para apreciar o recurso
é o Plenário desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
cabe recurso direto à nossa Comissão.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, não posso recorrer da decisão de
V.Ex' a um plenáno que V. Ex"não representa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vou
proceder à verificação de votação, nos termos
da solicitação do nobre Constituinte José Genoí
no.

(Procede-se à verificação de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Encer
rada a votação, a Presidência proclama o seu re
sultado: 17 votos a favor do Relator; 7 votos contra
o Relator. Não há quorum para a votação. Adiada
a votação da matéria.

Não havendo quorum, também, para a votação
do item n° 2 da pauta, que é um recurso do nobre
Constituinte Amaral Netto, fica adiada a votação.

Esta Presidência comunica ao Plenário, o Sr.
Relator apresentará o seu substitutivo no dia 6.
O dia 7, domingo, será a data de publicação do
avulso, com o substitutivo do Sr. Relator. Dias
8 e 9 serão destinados à apresentação de emen
das ao substitutivo na Comissão. No dia 11, o
Sr. Relator apresentará parecer às emendas do
substitutivo. E dias 12, 13 e 14 de junho são
o prazo para a votação da matéria da nossa Co
missão Temétíca.

Está encerrada a sessão.

5' Reunião Ordinária

Às dez horas do dia nove de junho de mil nove
centos'e oitenta e sete, em sala própria do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são da Organização dos Poderes e Sistema de
Govemo, sob a Presidência do Sr. Constituinte
Oscar Corrêa - Presidente, presentes os Srs.
Constituintes Mauricio Corrêa e Dalton Canabrava
- Vice-Presidentes, Agassiz Almeida, Albérico Fi
lho, Egídio Ferreira Uma, Francisco Amaral, Ge
nebaldo Correia, HélioManhães, Jorge Hage, José
Fagaça, Jutahy Júnior, Leite Chaves, Leopoldo
Perez, Luiz Viana, Michel Temer, Miro Teixeira,
Moysés Pimentel, Nelson Wededkin, Nilso Sgua
rezi, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Raul Ferraz,
Rubem Branquinho, Alexandre Costa, Erico Pego
raro, Humberto Souto, José Jorge, Leur Lomanto,
Vinícius Cansação, César Cals Neto, Henrique
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Córdova, VictorFaccioni, Bocayuva Cunha, Fara
buliniJúnior, Gumercindo Milhomem, PlíníoArru
da Sampaio, Eduardo Bonfim, Itamar Franco, Ib
sen Pinheiro, IvoMainardi,Robson Marinho, Wag
ner Lago, Costa Ferreira, Messias Góis, Virgílio
Galassi e AdolfoOliveira.AAta da reunião anterior
foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente
registrou a presença no recinto de diversos repre
sentantes de associações e entidades ligadas ao
Poder Judiciário. A seguir, passou a palavra ao
Relator, Constituinte Egídio Ferreira Uma, que leu
seu relatório aos anteprojetos das Subcomissões
do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do
Poder Judiciário e Ministério Público, bem como
às emendas apresentadas. O Sr. Presidente anun
ciou a presença do Dr. Sepúlveda Pertence, Pro
curador-Geral da República, a quem convidou pa
ra tomar assento à mesa. Discutiram o relatório
e o substitutivo do Relator os Constituintes Leite
Chaves, José Fogaça, Osvaldo Macedo, Gene
baldo Correia, Jutahy Júnior, Luiz Viana, Jorge
Hage, Raul Ferraz, NilsoSguarezi e MichelTemer.
As notas gravadas da presente reunião, depois
de traduzidas, passarão a fazer parte integrante
desta Ata. Encerramento: Às treze horas e cinco
minutos, nada mais havendo a tratar, foi encer
rada a reunião e, para constar, eu, Ruy Ornar
Prudênclo, Secretário, lavrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada será assinada pelo Se
nhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Há nú
mero regimental para a abertura dos nossos tra
balhos.

Atendendo à solicitação do Constituinte Gene
baldo Correia, de dispensa da leitura da Ata da
reunião anterior, vamos passar à sua discussão
e votação.

(É aprovada a Ata da reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência gostaria de registrar inicialmente a
presença em seu plenário de diversas associações
e entidades de classe que durante todo o desen
rolar dos nossos trabalhos prestaram, com a cola
boração dos seus membros, inestimáveis serviços
para a consecução final do relatório do substi
tutivo agora apresentado pelo Constituinte Egídio
Ferreira Uma.

Tenho a satisfação, hoje, de agradecer a todos
os Senhores e a todas as entidades aqui presentes
os relevantes serviços prestados à comissão e,
tenho certeza, ao Brasil também.

Gostaria de passar a palavra, de acordo com
a nossa convocação, ao ilustre Relator da Comis
são Temática, Constituinte Egídio Ferreira Uma,
que vai enunciar seu relatório.

Antes, porém, gostaria de conceder a palavra,
pela ordem, ao Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, na última reunião que realizamos
ficou constatada a irregularidade de esta comis
são estar funcionando com um membro a mais.
Gostaria de saber se isso já foi regularizado, se
a nossa comissão já foi devidamente enquadrada
no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É com
prazer que a Presidência comunica a V. Ex' que
a Comissão da Organização dos Poderes e Siste
ma de Governo tem regimental, oficial e formal-

mente, 63 membros, tendo sido excluído da Ban
cada do PMDBnesta comissão, por comunicação
encaminhada a esta Presidência na última sema
na, o ilustre Constituinte LuizHenrique, razão pela
qual amanhã iniciaremos nossos trabalhos, como
já o fizemos hoje, diga-se de passagem, em pro
cesso de votação, com os 63 membros, número
regimental, atendendo à solicitação feita por V.
Ex" na última reunião.

Solicito aos presentes que tomem assento no
plenário, já que esta é uma reunião informal e
vai atender a todos os interessados em ouvir o
relatório do ilustre Constituinte Egídio Ferreira li
ma. Convido os ouvintes a tomarem assento em
nosso plenário.

Tem a palavra o Sr. Relator, Constituinte Egídio
Ferreira Uma.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, minhas Senhoras
e meus Senhores, o Presidente Oscar Corrêa, que
vem conduzindo os trabalhos desta comissão
com objetividade, eficiência e notável lisura, suge
riu-me ontem a convocação desta reunião. O rela
tório já foi lido pelos integrantes da comissão.
Concordei plenamente com o Presidente Oscar
Corrêa porque entendo que a liturgia,a solenidade
dos atos tem uma importância não apenas adje
tiva, mas substantiva. Se olharmos para as gran
des instituições, para os grandes Estados desen
volvidos e civilizados, perceberemos que a soleni
dade, a liturgia completam a substância dos atos
e das ações de govemo e de instituições outras.

Peço permissão para ler o relatório que todos
já conhecem. E por que vou lê-lo? Porque ele
está escrito sem a emoção de quem o escreveu;
a palavra de quem o fez da mais clareza e mais
nitidez à intenção da autor.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Peço permissão a V.Ex-para fazer uma
sugestão. O argumento apresentado por V. Ex'
tem procedência. Realmente, a leitura feita por
cada um de nós não tem a dose da emoção
que termina também por influirno convencimen
to. Mas creio que poderiamos utilizarmelhor nos
so tempo nesta reunião de hoje se V. Ex" lesse
a parte articulada e comentasse conosco as altera
ções realizadas no relatório das subcomissões,
o que, creio, seria de melhor proveito para a co
missão.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Lima)- Acei
to a sugestão do Constituinte Genebaldo Correia,
mas faço um adendo e espero que S. Ex' com
ele concorde. Eu leria o Relatório, que é curto,
e atenderia depois às indagações e aos pedidos
dos companheiros.

EXPOSIÇÃO

1. Considerações iniciais

Cumpro tarefa que os meus companheiros de
Constituinte, independente de conotação partidá
ria, pela confiança e pelo estímulo, me ensejaram.
Seguramente, foram este respeito e esta empatia
que determinaram o gesto imparcial e, por isso
mesmo, carregado de dignidade, do Presidente
Oscar Correia Júnior, que me indicou, nos termos
regimentais, para Relator desta Comissão da Or
ganização dos Poderes e do Sistema de Governo.

Para a escolha seria injusto não valorizar a op
ção dos condutores do meu partido, O Presidente
Ulysses Guimarães e os Lideres Mário Covas e
Luiz Henrique.

Tenho ciência plena, sofrendo a tensão dela
decorrente, de que a Providência, por seus desíg
nios, conferiu-me missão que ultrapassa os limi
tes normais dos atributos humanos.

Afinal, coube-me, no exíguo prazo de cinco
dias, desenhar o esboço do núcleo do poder, da
estrutura fundamemtal do Estado.

Nada menos do que oferecer os lineamentos
básicos da tripartição históricas dos poderes de
Estado - o Legislativo,o Executivo, com o Siste
ma de Governo, e o Judiciário.

No compasso da história e no volver de apenas
pouco mais de duas centúrias, significa a concep
ção global e completa da estrutura do Estado
e da idéia de uma Constituição, que, somente
com evoluir,passou a incorporar as garantias indi
viduais, a questão social e o dlscíplínamento da
ordem econômica

O trabalho não teria sido possível não fosse
a eficiência e o pioneirismo dos Relatores das
três Subcomissões, que integram esta Comissão
Temática, respectivamente os constítumtes José
Jorge, José Fogaça e Plínio Arruda Sampaio.

Todos, cada um em seu papel específico, foram
eficientes e altamente criativos. Assumiram a ar
riscada e dura aventura de desbastar a floresta
e exorcizar os seus mistérios, deixando-me o en
cargo de eliminar cepos e arredar o pedregal.
Possuíram-se de lampejos inovadores e modemi
zantes. Fizeram o garimpo e me pedem que lapi
dem o diamante.

Com a delegação, me veio o tormento de coor
denar, sistematizar e, até, recriar, em cinco dias,
cerca de trezentas disposições. além de proceder
ao exame e fazer o julgamento de 1454 emendas.

Todo esse trabalho não chegaria a termo não
fosse a colaboração, dedicada e eficaz, Augusto
Henrique Nardelli Pinto e Carlos Roberto Pio da
Costa, da Assessoria da Câmara, de ArianiWiener
Duarte, do Prodasen, Rosejane Maria de Moura
Soares, de meu gabinete, e de meu fílhoe sobri
nho, José Ricardo da Costa e Silva.

Seria falso não reconhecer que o trabalho con
tém falhas e imprecisões, de forma e de fundo.
A sua própria magnitude e enormidade seriam
bastante para ensejá-las. Junte-se, ainda, a carga
numérica das idéias, com os seus conflitos, e
complexidade da conjuntura politica e a fertilidade
e inquietude do processo revolucionário, que, no
momento, pemeia a sociedade brasileira, infeliz
mente percebida por poucos.

Há de se ter em conta, ainda - e o digo com
a mais cristalina sinceridade - as limitações e
deflcíências do Relator.

Tranqüllíza-rne, porém, a certeza de que o pró
prio curso do procedimento constituinte haverá
de supri-Ias, com a valiosa contribuições dos
companheiros constituintes, todos empenhados
na nobre missão de modelar o novo Estado bra
sileiro.

O próprio Relator terá, ainda, oportunidade,
após as emendas ao substitutivo que integra esse
relatório, de repensar as sugestões de agora, aco
lhendo e sugerindo retificações.

Seria impróprio, por ofuscar a visão global,
além de inutilmente enfadonho, detalhar a análise
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do Substitutivo. Uma siples leitura será bastante
para suscitar a capacidade criativa dos Consti
tuintes, notadamente dos membros da Comissão,
na elaboração de emendas aperfeiçoadoras. Isso
me permite deter a atenção, tão-somente em al
gumas consrderaçôes, embora objetivas, e em
alguns pontos relevantes.

2. {Im novo Legislativo
Na feitura do Anteprojeto do Legislativo, desde

o laborioso trabalho do Relator, o Constituinte
José Jorge, com o fluxo das sugestões e emendas
dos integrantes da Subcomissão, houve uma ator
mentante e fértil preocupação de tomá-lo célere
e eficiente, escoimando-o de suas históricas defi
ciências.

E, no curso dese veio, imbuí-me da preocu
pação de dotá-lo de mecanismos precisos para
tomar efetiva a função legisferante, a sua atribui
ção fiscalizadora e sua efetiva cooperação com
os atos da administração, além de partícipe nas
grandes decisões, formadoras do pensamento e
da filosofia política nacional.

Descentraliza-se o processo Ieqislativo com a
valorização das Comissões, que passam a ter uma
agilidade maior, com rápidos e preciosos instru
mentos de ação.

Nesse sentido, vivificou-se o valioso instituto
da delegação interna, já previsto na Constituição
VIgente (art. 53), porém nunca posto em prática.
Com a reformulação, ele se toma obrigatório.

Trata-se de questão de maior importância para
a agilização de elaboração da lei, evitando-se a
sobrecarga do plenário, além de permitir, sem
prejuízo do alcance político, uma melhor e mais
refletida aferição técnica.

Com o instituto, salvo os casos de magna rele
vância, o projeto se encerra na Comissão. Ado
tado na Constituição italiana, de 1947 (art. 72),
ele se generalizou, evidenciando-se de grande uti
lidade.

O Decreto-Lei, sempre abastardado pelos regi
mes autontários, reconquista a sua roupagem de
mocrática e os seus fundamentos históricos co
mo fator de modernização e rapidez na ação ad
ministrativa nos casos de importância e urgência,
tão presentes no mundo moderno.

Sugere-se a restauração completa das garan
tias e prerrogativas parlamentares, impondo-se,
todavia, freios os abusos e privilégios.

As Comissões de Inquérito, tão importantes pa
ra a tarefa fiscalizadora e de contenção, revesti
ram-se de maior versatilidade e de atribuições
investigatórias própria da autoridade judiciária.

Na interligação com as demais funções do po
der, notadamente em relação ao Executivo, houve
esmero no sentido de se estabelecer uma real
e profícua co-responsabilidade quanto aos atos
da administração e da condução polítíca,

3. O Sistema de Governo
Esta a questão mais séria e cruciante. O ponto

nuclear e decisivo.
Estou certo, por reflexão profunda e amadu

recida, de que a estabilidade do regime passa,
inapelavelmente, por um sistema de governo bem
estruturado e preciso.

Não vejo alternativa. Todos nós, Constituintes,
ou acertamos ao elaborar o mecanismo funda
mental de operação do Estado, ou legaremos às

gerações nascentes, de modo inelutável, a convul
são social.

Sei que são palavras graves, mas advindas de
uma longa, isenta e sistemática observação do
processo político brasileiro e seus fundamentos
históricos. Não falaria, como estou fazendo, se
não estivesse imbuído de profunda convicção.

Deus queira que eu esteja errado, se, porven
tura, tropeçarmos na execução da tarefa.

O nosso Presrdenclalísmo revelou-se falho e
fomentador de impasses.

A sua história é o retrato perfeito da instabi
lidade e das rupturas institucionais. Basta um dar
de vista no passado e uma reflexão sobre o próprio
presente para que se conclua pela dramaticidade
do seu percurso. Regala-se ainda, de ser viveiro
de corrupção, empirismo e do mais deslavado
pragmatismo político.

Governo de um só homem, nele os partidos
não se solidificam, a inteligência se torna solitária,
quando não se deteriora, e os quadros técnicos
e administrativos se transformam em ninhos de
apaniguados e áulicos.

No País, o Presidencialismo se esgotou. É um
moribundo em marcha acelerada para a putrefa
ção. Não sepultá-lo é contaminar todo o ~rga
nismo nacional.

O presidencIa1ismo americano, de que tan!O se
fala entre nós, não tem nada como o nosso. E um
sistema de governo próprio e sem similar. Nasceu
das característica locais. É um sistema em que
o Presidente e o Congresso são fortes, exatamente
porque o Estado nasceu da confederação de vá
rias nações distintas.

O nosso é um desgoverno e uma irrespon
sabilidade.

O sistema parlamentar de governo é fruto da
evolução do processo político. Na proporção em
que se avança, política e culturalmente, ele se
impõe.

Estou firmemente seguro de que chegou a hora
de adotá-lo Já temos uma comunidade científica,
uma inteligência e significativas faixas de moder
nização, em que pese a situação de atraso e po
breza de amplos segmentos da sociedade. Prati
camente, estamos na última fase da revolução
industrial, já marchando para a etapa tecnológica.

Para que prossiga a revolução modemizante
é fundamental que a estrutura do Estado se re
nove.

Por tudo isto, proponho no substitutivo um sis
tema parlamentar de governo, com um Presidente
(Ilegível) o grande árbitro da política nacional e
supervisor, sempre presente, da administração,
a cargo do Primeiro-Ministro, que se incumbe,
com o Conselho de Ministro, do gerenciamento
dos negócios administrativos.

Tive todo o cuidado, a partir da notâvel criação
do Senador José Fogaça, em conceber um siste
ma objetivo, transparente e funcional. Na distri
buição da competência, entre o Chefe de Estado
e o Primeiro-Ministro, pus todo o zelo em busca
de um equilíbrio e de uma harmonia capaz de
previnir conflitos.

Evitei descontinuidades administrativas e da
própria Câmara, cuja dissolução se toma remota,
sem comprometimento da inteireza do sistema.

Se adotado e aperfeiçoado no curso do pro
cesso constituinte, creio que será um mecanismo

de grande eficácia para a consolidação da demo
cracia, a modernização, e o desenvolvimento.

4. O mandato presidencial

O mandato do atual Presidente da República
está ligado ao Poder Executivo, ao sistema de
Governo, razão por que, nos termos do parágrafo
único, do art. 15 do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, este comando regi
mental obriga-me, como Relator da Comissão de
Organização dos Poderes e Sistema de Governo,
a fixá-lo.

Passo a fazê-lo.
Vivemos uma transição para a democracia lon

ga e deteriorante. Tão demorada que, iniciada
a partir do governo do Gen. Ernesto Gaísel, já
se arrasta por treze longos anos. Tão inusitada
e lenta que a história dos povos não oferece prece
dente.

Finalmente, com a eleição do ex-Presidente
Tancredo Neves, limitou-se, no tempo, a sua con
clusão.

O líder mineiro, em várias oportunidades, e es
pecialmente pelo caráter litúrgico e o alcance sim
bólico do ato, em entrevista a jornalistas nacionais
e estrangeiros, no Plenário da Câmara, em 17
de janeiro de 1985, reafirmou que exerceria um
mandato de quatro anos no desempenho do Go
verno de transição que iria inaugurar."

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, sem interromper o ilustre Relator,
gostaria de anunciar a presença, em plenário, do
Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Se
púlveda Pertence, a quem tenho o prazer de con
vidar para participar da Mesa.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - O
próprio Presidente José Samey, em mais de uma
oportunidade, pronunciou-se no mesmo sentido.

Além do mais, a partir de 15 de novembro de
1982, todos os mandatos vêm se renovando por
eleição direta, com exceção única da Presidência
da República.

Pondere-se ainda que estamos reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte, a qual, até de
zembro do ano em curso, deverá legitimar as ínstí
tuições.

São fatos - a fixação de quatro anos, o com
promisso solene, em momento de forte carga
emocional, a legitimação dos mandatos nos de
mais níveis e a legitimação das instituições pela
nova Constituição - que estão a indicar ser uma
temeridade conferir ao atual Presidente mandato
superior a quatro anos.

Esses fatores políticos, concretos e objetivos,
têm uma força formidável a que, por isso mesmo,
não podem ser desprezados.

Após a promulgação da Constituição, se não
for convocado o pleito presidencial para 15 de
novembro de 1988, entraremos em um profundo
e perigoso vazio de poder. O processo poderá
tomar-se incontrolável e poderemos entrar em
fase de grandes turbulências.

Somente um pacto político de alto nível, com
a participação dos partidos, envolvendo o sistema
de governo e outras questões vitais em debate
na Constituinte, poderia ensejar a revisão da ques
tão relacionada com o mandato do Presidente
José Samey. Lamentavelmente, os poucos qu.:.
pensam assim não têm encontrado clima nos
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interlocutores para a grande e nobre avença que
o Pais está a exigir.

Devo dizer que nessa posição não vai nenhum
ranço políticoou pessoal contra o Presidente José
Samey. Respeito e testemunho o seu propósito
de acertar. Mas é fundamental que ele retome
às palavras de seu primeiro discurso como Presi
dente, logo após a morte do ex-Presidente Tan
credo Neves, quando disse que ia procurar ser
maior do que era. O momento e a Nação exigem
que ele o faça. Ainda é tempo. O destino do País
está em suas mãos.

5. A renovação do Judiciário

O Constituinte PlínioArruda Sampaio como Re
lator da Subcomissão do Poder Judiciário, fez ri
cas sugestões, visando a modernizá-lo.

Foi graças ao seu desbravamento que me foi
possível objetivar medidas significativase de rele
vante importância para assegurar um novo Judi
ciário.

O Supremo Tribunal Federal passa a ser, no
essencial, a Corte Constitucional, órgão magno
e de fundamental importância para o aperfeiçoa
mento e a eficácia das instituições, a segurança
e o bem-estar da própria sociedade.

Cria-se um Superior Tribunal de Justiça, indis
pensável, de há muito, na constelação de nossos
Tribunais. Nele a competência para a interpre
tação da lei federal e para a unificação da jurispru
dência no conflito entre Tribunais.

São criados os Tribunais Regionais Federais,
ensejando-se a descentralização do julgamento
damatéria recursal concemente à Justiça Federal.

Confere-se independência administrativa ao
Poder Judiciário, possibilitando sua aplicação e
modernização.

Comandos precisos visam a uma justiça mais
rápida e eficiente, ao tempo em que se institui
juízos especiais mais próximos da população e
com processos rápidos.

Desejo dizer duas palavras apenas: sou um ho
mem inteiramente aberto a sugestões e a reparos
dos companheiros de Comissão. Se não tenho
atendido a todos nesta fase é porque tinha de
escrever e refletir, e ninguém faz isto sem a soli
dão. (Palmas prolongadas.)

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa)- EstaPresi
dência, atendendo à solicitação do ConstItuinte
Genebaldo Correia, concederá a palavra, a seguir,
aos ilustres Constituintes, para indagações ao no
bre relator.

Peço aos Srs. Constituintes que se inscrevam,
para que possamos ordenar os trabalhos.

Tem a palavra, por ordem de inscrição, o ilustre
Constituinte Leite Chaves

O SR CONSmUINTE LEITE CHAVES - Sr.
Relator, Constituinte Egídio Ferreira Uma, cum
pre-me, primeiramente, parabenizá-lo pelo esfor
ço realizado em tão curto prazo, considerando
emendas tão amplas, para harmonizar pareceres
e projetos de subcomissões tão díspares, cada
uma delas absorvendo-se do seu trabalho sem
levar em conta o trabalho das outras subcomis
sões.

Quero ater-me, apenas, à parte do Poder Judi
ciário e do Ministério Público, da qual participei.
Não creio que nessa parte o trabalho de V. EX,
a despeito do esforço, tenha sido dos mais felizes.

Sei que V. Ex' é um homem muito culto, muito
qualificado e muito atento ao problema do Poder
Judiciário nacional, mas não creio que se tenha
apercebido de que a nossa Subcomissão, ao lon
go do seu trabalho, chegou a um consenso. Obti
vemos um nível de harmonia dos mais interes
santes. Nossa Sucomissão foi composta por ho
mens dos mais qualificados, juristas mesmo, que
tiveram grande parte de suas vidas dedicada à
atividade forense. Entretanto, V.Ex' não levou em
consideração o fundamental, ou seja, o que essa
Subcomissão apresentou como resultado de sua
consciência êtíca e jurídica.

O País partiu agora para esta Constituinte com
a Nação toda mobilizada. Ninguém se esquece
das multidões nas ruas, dos fulgores e das espe
ranças a que Tancredo Neves conduzia. A socie
dade brasileira não concorda que se faça uma
Constituição sem que se entregue a sua guarda
e a sua vigiláncla a uma Corte Constitucional es
pecífica.

Essa Corte foi criada por nós, aqui, ainda que
de forma meio diferenciada, e V. Ex' a extinguiu.
Embora do seu parecer conste a existência da
Corte Constitucional, V. Ex' a suprimiu, apenas
elevando, sem justificação maior, o número de
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Uma grande realização foia criação do Tribunal
Agrário, mas V EX não teve qualquer conside
ração para o acobertamento dos interesses dos
sofridos e desamparados homens do campo, sob
todas as suas formas de relação, seja de emprei
tada, seja de empreitada de lavor, seja de contrato
de trabalho, seja de posses precárias, seja de co
modato; nada disso V. Ex' levou em conta.

V. EX também eliminou os juízes classistas,
mantendo-os apenas na primeira instância. Tive
mos aqui grande pressão de juízes e de tribunais
para a sua supressão, mas não houve uma só
voz de trabalhadores que defendesse essa elimi
nação, como V. Ex' o fez.Além do mais, a grande
sugestão que damos aqui, na escolha desses juí
zes, para eliminar o víciode escolha por indicação
de cúpulas sindicais, é a eleição pelas classes,
ou seja,. ao invés de eles serem nomeados pelo
Presidente do Tribunal, receberiam diploma. Sabe
V. Ex' que os classistas, hoje, são indicados em
lista de três nomes; os próprios tribunais os ali
ciam, escolhem-nos de acordo com a sua subser
viência, para que eles fiquem mais tranquilos,
quietos e acomodados. V. Ex' não teve qualquer
consideração com isso.

Constatamos que o grande problema da Jus
tiça é a demora, e na primeira instância o grande
mérito do juiz é ser célere, rápido. Muitas vezes
o juiz, para dar uma sentença que pensa imortal,
passa meses, anos seguidos, e não produz a sen
tença, quando, realmente, sendo ela certa, seria
confirmada pelo tribunal; sendo errada, seria alte
rada. Então, colocamos, aqui, que a condição pa
ra promoção do juiz de primeira instância é que
ele esteja quite, em dia com a prestação jurisdi
cional. V. Ex' não a contemplou, a não ser com
um adjetivo de duvidosa aplicação.

Desde o regime anterior, os juízes militares são
tratados como juízes inferiores. Fizemos uma
emenda para que eles sejam tratados pelo seu
próprio nome: Juízes Auditores. A Justiça Militar
se compõe do Tribunal Militar e de Juízes Audi
tores Federais.

Nas outras Justiças V. Ex' colocou juízes fede
rais, mas, ali,V.Ex' manteve a preocupação militar
de tratar pessoas inferiores com esse nome, quan
do não há juízes inferiores,porque eles trabalham
sobre a mesma matéria. V. Ex' assim os tratou,
a despeito de uma emenda específica sobre o
caso.

No mais, Sr. Relator, os meus cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Constituinte Leite Chaves, foram precisas e obje
tivas suas observações. Inclusive, peço ao Presi
dente agora que faça o esforço de me fornecer,
até à noite ou até amanhã cedo, as notas taquigrá
ficas desta reunião, que me serão muito impor
tantes.

Quero, antecipando-me, dizer ao Constituinte
LeiteChaves que a Corte Constitucional foi criada.
Não mudei o nome da Corte. Posso chamar-me
Egídio ou Jorge - no caso, o nome do Consti
tuinte Jorge Hage - mas a substàncía de Egídio
será a mesma e a substância de Jorge Hage tam
bém. ACorte ficou perfeitamente constituída, den
sa, uma bela Corte Constitucional. Ficou com as
atribuições originárias, tiradas apenas algumas de
menor importância, ficou com o pleno controle
constitucional, inclusive no caso de omissão, po
dendo ela própria suprir, se o poder competente
não vier a fazê-lo, em prazo determinado; deu-se
uma importância, um alcance notável à questão
da relevância. Essa questão, até hoje, era um ex
pediente para evitar o excesso de trabalho do Su
premo Tribunal Federal. Hoje, todos os recursos
extraordinários de outrora - a interpretação da
leifederal, a unificação dajurisprudência-ficam
com o Superior Tribunal de Justiça. Preservou-se
a relevância com outro alcance e com outro cará
ter. Naquelas questões de alta relevância, na inter
pretação da lei federal, o Supremo Tribunal Fede
ral pode evocar ou, provocado, decidir a questão.
Ele passou a ser um tribunal nobre, denso. Real
mente, agora ele se aproxima do modelo ameri
cano, que imitou; aproxima-se tendo em vista a
realidade nacional, dando à relevãncra, a meu ver,
uma precisão grande.

Quanto à questão dos vogais, confesso ao
Constituinte Leite Chaves que meditei muito a
esse respeito. Acho-a fundamental na primeira
instância. Entendo, porém, que nos tribunais, na
segunda e na terceira instâncias, ela não tem o
alcance, não tem a importância que tem na pri
meira instância; tem a inconveniência de levar
leigos para o Tribunal de Togados, um tribunal
técnico. Então, suprimi esse item. Mas estou dis
posto, não digo a reformular, porque estaria pre
julgando, mas a reexaminar e a refletirnovamente
sobre a questão.

Quanto à Justiça Agrária,entendi que a questão
agrária, hoje, toca muito de perto a todos nós
como um problema conjuntural. Por isso, achei
que a maneira mais expedita e mais precisa seria
criar as varas itinerantes, com a participação de
representantes das partes em contenda. Achei
que este seria o primeiro passo. Se, no futuro,
revelar-se importante e necessária, feita a moder
nização e a reformulação de nossa política agrária,
feita uma reforma agrária, avançaremos nesse
sentido. E, se não o fiz-os articulados são longos
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- peço ao Constituinte Leite.Chaves que sugira
um comando, determinando a possibilidade futu
ra de que se venha a dar essa amplitude que
S. Ex' quer, agora, para a Justiça Agrária.

Quanto aos demais detalhes, para não me alon
gar e dar oportunidade aos demais companheiros
de se pronunciarem, assumo o compromisso de
examinar todas as sugestões reparadoras do
Constituinte Leite Chaves. Agradeço a S. Ex' a
eficiênica e a objetividade com que se portou.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o nobre Constituinte José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, Sr. Relator, demais integrantes desta
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema
de Governo, Exm" Sr. Procurador-Geral da Repú
blica, temos aqui, sem dúvida alguma, uma peça
extraordinária pela sua riqueza e, simultaneamen
te, simplicidade, também pelo seu enorme, até
imensurável, conteúdo democrático. O substitu
tivo do ilustre Constituinte Egídio Ferreira Lima
não só tem um alto nível,como é altamente criati
vo, assim como resultou de um trabalho de sínte
se, de simplificação e de procura de objetividade.
Está, realmente, à altura do talento e da inteli
gência do seu autor.

Gostaria de aproveitar este momento para fazer,
de público, minha manifestação pessoal de rego
zijo pelo fato de que, no substitutivo do Relator
Egídio Ferreira Lima, vimos recuperados pontos
que considerávamos fundamentais no antepro
jeto por nós oferecido originalmente à Subco
missão do Poder Executivo. Muitos desses pontos
estão aqui recuperados e restabelecidos. Mas gos
taria apenas de registrar um, não mais do que
um ponto, que considero extremamente impor
tante, tendo sido, até, objeto de emenda por parte
deste Constituinte - a Emenda rr 1, das 1.454
oferecidas pelos integrantes e pelos demais Cons
tituintes desta Casa - que foiacolhida pelo nobre
relator, emenda, aliás, que tratava da questão do
privilegiamento dos ministros militares e civis do
das Relações Exteriores e do Chefe da Casa Civil.
Ao restabelecer V.Ex', no substitutivo, o nâo-príví
legiamento e a não-discriminação de nenhum Mi
nistro de Estado, quero crer que restabelece a
dignidade política desta mstituição. Portanto, não
posso deixar de registrar este regozijo pessoal de
quem se empenhou, inclusive, em subscrever a
Emenda n° 1 das 1.454 emendas apostas a este
anteprojeto, a este substitutivo, para que se resta
belecesse a igualdade de tratamento dos Ministros
de Estado quanto a serem passíveis de moções
de desconfiança.

Quanto ao sistema de Governo e às atribuições
do Presidente da República, o nobre relator pre
serva - é válido dizer - 90% daquilo que foi
resultante do trabalho coletivo, da operosidade
conjunta que se registrou na Subcomissão do
Poder Executivo. O anteprojeto que trouxemos
ao nívelda Comissão da Organização dos Poderes
foi fruto de uma convergência de vontades, de
esforços, de diárias e, principalmente, de uma
grande dose de negociação política, de boa vonta
de, da abertura e de senso democrático Não esta
mos elaborando, portanto, uma proposta que
uma tênue maioria trata de impor a uma minoria.
Estamos à procura gradativa, difícil, esforçada,
mas determinada, de um consenso nacional, de
um consenso que, se não é unanimidade, é pelo

menos a predominância dos interesses majori
tários e irrecusáveis de toda a Nação.

No que se refere ao sistema de Governo, V.
Ex' propõe-se a adotar um sistema parlamen
tarista, chamado puro. Acredito que essa inten
ção, esse desejo está realmente contido em vários
elementos do relatório do substitutivo e do pare
cer aqui proposto. Mas, entendo eu - e aí creio
que seja apenas uma questão de terminologia,
uma questão meramente formal de denominação
- que V. Ex' caminhou também no sentido de
uma proposta de um sistema neoparlamentarista.
Se há algo que caracteriza a nossa proposta origi
nai, é exatamente o fato de que, a par de um
sistema em que o Congresso se expressa através
de um conselho de ministros e de um primeiro
ministro, existe também a figura de um Presidente
eleito pelo voto secreto e universal, pelo princípio
da maioria absoluta, que V. Ex" também acolheu
em seu relatório. Portanto, ao acasalar um presi
dente direto com um sistema parlamentar, com
perdão da expressão V. Ex" também adotou o
neoparlamentarismo. É impossível termos um
parlamentarismo puro. V.Ex' não fez mais senão
- com a sensibilidade democrática que o carac
teriza - seguir uma tendência hoje dominante
e irreversíveldo povo brasileiro, que não prescinde
de eleições diretas para Presidente da República.
Jamais teremos um parlamentarismo puro, pleno,
como gostariam, talvez,os defensores do sistema
parlamentar, que pudesse conviver de forma equi
em atrás de si nada mais nada menos de que
a vontade maciça e determinada de quarenta mi
lhões de eleitores, possivelmente. Um presidente
com quarenta milhões de votos terá poderes,
mesmo que a Constituição não lhos dê. Assim
De Gaulle se pronunciava a respeito da Consti
tuição francesa de 1958. Mesmo que a Consti
tuição não lhe provesse ou não lhe definisse tais
e tais poderes, De Gaulle, com a imensa carga
de legitimidade política, com a imensa autoridade
moral que o fazia o cidadão mais representativo
da sociedade francesa nos anos 60, agia com
a força, com a carga de autoridade, com a expres
são de legitimidade que os milhões de votos dos
franceses inequivocamente, lhe atribuíam.

Por isso entendemos que um presidente com
quarenta milhões de votos terá poderes - e fatal
mente o Presidente da República no Brasil os
terá, porque a eleição é pelo princípio da maioria
absoluta. E o melhor é que ele tenha esses pode
res e os exerça pela via do consenso, da negocia
ção e do equilíbrio; o melhcr é que ele tenha
esses poderes e os exerça com a Constituição,
e não contra ela. Aliás, é o mecanismo de dificul
dades que os franceses agora tentam superar e
do qual nos fala tão bem Maurice Duverger na
sua obra "La Monarchie Républicaine"; infeliz
mente ainda não publicada. no Brasil.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Constituinte José Fogaça, V.Ex" me permite uma
breve interrupção?

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ FOGAÇA- Pois
não.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
No momento em que V.Ex" trata desse assunto,
desejo fazer um pequeno reparo naquilo que me
parece passou desapercebido - não foi inten
cional por parte de V. Ex" - ou seja, a maneira

quase desrespeitosa com que se refere a um Pre
sidente da República. V. Ex'trata todos os colegas
como o ilustre Constituinte, o ilustre Deputado;
quando se refere ao Presidente João Goulart, V.
Ex' dIZ simplesmente "Jango". Gostaria de deixar
este reparo porque estou certo de que V. Ex' 
inclusive um conterrâneo de João Goulart - não
teve a intenção de faltar com o respeito ao Presí
dente da República.

O SR. CONsmUINTE JOSÉ FOGAÇA- No
bre Constituinte Bocayuva Cunha, tento fazer uma
rememoração das minhas palavras e não consigo,
por maior esforço mental ...

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Refiro-me ao texto escrito que V. Ex" distribuiu,
página 5.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FOGAÇA- Eu
tentava, esforçadamente, lembrar-me de em que
momento do pronunciamento verbal, que ora fa
ço...

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Mas o escrito é mais grave.

O SR. CONsmUINTE JOSÉ FOGAÇA- ...
eu tivesse tratado o Presidente da República com
esta denominação.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA-
V.Ex" assim o tratou.

O SR CONTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Devo
ter adotado essa denominação, essa forma de
expressão, mas considero-me autorizado, pela
condição de ter nascido na mesma terra do presi
dente, do ilustre e inesquecível Presidente João
Goulart, tratá-lo com essa intimidade, com o carí
nho, com o afeto e com o amor que só nós,
os gaúchos, lhe temos. (Palmas.) - V. Ex", por
mais esforço que faça, por ter nascido em outra
terra, não compreenderá nem saberá ver a dimen
são do amor que temos pela memória de Jango,
do qual me orgulho de falar e denominar desta
maneira.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Agradeço a V. Ex' a explicação. Fico satisfeito
por ter permitido a V. Ex" fazer esta justiça a João
Goulart.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FOGAÇA-Mas',
voltando às observações que eu fazia em tomo...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - AMesa
pede ao ilustre Constituinte que encerre suas con
siderações, para que possamos passar para ou
tra...

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Com a permissão do Constituinte José Fogaça,
peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- O Constituinte José Fogaça foi quem estudou,
redigiu e debateu na Subcomissão do Poder Exe
cutivo, exaustivamente, a questão do sistema de
governo. Acho que precisaríamos de uma tolerân
cia maior com o relator da matéria para que nós
pudéssemos aprofundar mais neste assunto. As
sim, gostaria, de sugerir que o Constituinte José
Fogaça fosse para a Mesa e, efetivamente, disses-
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se se está a favor do parecer do relator-geral ou
se pretende defender o seu projeto aprovado na
nossa subcomissão, para que possamos criar
aqui um contraditório.

O projeto do relator é completamente diferente
do de S. Ex" Até agora não o entendemos, já
que nos pontos fundamentais é completamente
diferente. No ponto fundamental do relator-geral
estabelece quase o parlamentarismo puro, esque
cendo-se nesse momento de que o Presidente
da República é eleito diretamente com quarenta
milhões de votos. Esse ponto é fundamental ser
discutido. S. Ex", o Relator da Subcomissão do
Poder Executivo, deveria ir para a frente debater
com o relator da comissão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA-Sou
a favor do relatório, salvo emendas. Tenho esta
posição, e vários colegas também.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Eu gostaria, Sr. Presidente, que o Relator da
Subcomissão do Poder Executivo se assentasse
à frente dos trabalhos e discutisse o seu relatório
original nos pontos em que seria modificado pelo
relator-geral da comissão, para que houvesse
uma discussão sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, atendendo à questáo de ordem de
V. Ex", vainovamente conceder a palavra ao ilustre
Constituinte José Fogaça que, ao concluir suas
palavras, dará oportunidade a que o relator expo
nhaO seu ponto de vista. Peço a V.Ex'que escute
nossa deliberação para que venha, oportunamen
te, reiterar outra.

Esta Presidência, após todos os outros Consti
tuintes inscritos se manifestarem, dará novamente
oportunidade ao Constituinte José Fogaça para
que estenda mais seu entendimento sobre a ma
téria.

Mantenho a palavra com o Constituinte José
Fogaça, para concluir a sua exposição.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, a minha observação se deveu
a um documento que o Constituinte José Fogaça
escreveu. São diversos artigos, mas S. Ex" não
chegou ao terceiro artigo do seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Já é
do conhecimento da Casa que, enquanto estiver
usando da palavra, V. Ex" pode, evidentemente,
ler o documento e tecer algum comentário após
os outros oradores inscritos se manifestarem.

Peço ao Constituinte José Fogaça que conclua
sua exposição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Re
tomando o veio central desta pequena interven
ção, gostaria de dizer que considero que este
substitutivo deve ser por nós aprovado. Éevidente
que ao fazer algumas observações pretendo, tal
vez, propor algumas correções de ordem técnica.
Masgostaria de ressalvar que quanto ao conteúdo
político, às idéias centrais, ao conjunto de idéias
oferecido pelo Relator Egídio Ferreira Lima, so
mos inteiramente favoráveis. Acreditamos que o
anteprojeto caminha na mesma direção da pro
posta que originalmente fizemos na Subcomissão
do Poder Executivo. Apenas, evidentemente, co
mo é próprio deste processo rico, criativo, com
plexo, do nosso Regimento Interno, que permite
participação tão ampla e aberta de todos os Cons-

tituintes, vai-nos dar margem, espaço para que
possamos fazer concluir emendas, correções, in
troduções de elementos que possam aperfeiçoar
a idéia aqui assentada.

Como observação final, gostaria apenas de di
zer - confirmando tudo o que procurei emitir
neste pronunciamento - que, se tivermos de es
tabelecer um sistema parlamentar de governo,
se tivermos de eleger um Presidente da República
pelo voto direto, teremos de pensar em meca
nismos institucionais de ajustamento, conciliação,
negociação e convivência entre o dualismo de
poder que fatalmente se estabelecerá. Talvez por
isso eu seja partidário de um texto complexo, para
que a realidade seja simples.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Quando sou interpelado e, depois da análise que
concorda com o meu pensamento, ouço a palavra
"mas", fico temeroso. E o "mas" do gaúcho pro
voca-se muito mais temor do que o "mas" do
nordestino. Porém, no caso particular do Consti
tuinte José Fogaça, o "mas" trouxe-me depois
uma análise que contentou tanto ou mais do que
as palavras que precederam as suas.

Devo dizer à comissão - na Constituinte é
hora de cada um revelar-se por inteiro - que
nem aqueles que me ferem ou me atingem des
pertam em mim aversão e ódio. Felizmente, a
Providência, no curso de minha existência, deu
me profundo amor à Humanidade, a cada homem
e a cada mulher. Nada é mais gratificante para
mim do que observar a paisagem humana com
suas virtudes e misérias, que todos nós temos.
É com isto, uma inerência em mim, que aqui
estou.

O Constituinte José Fogaça deve lembrar-se
desse episódio. Eu o observei muito, como obser
vei a todos a partir de 1983, quando, depois da
anistia, cheguei a esta Casa. S. Ex-, repito, deve
lembrar-se disso. E uma dia tive oportunidade
de dizer-lhe: você é uma grande e promissora
figura e líder político; você vai longe; prossiga.
Constato com alegria que a previsão já começa
a tomar-se concreta.

O grande drama do sistema de governo foi
colocado com profundidade e de maneira objetiva
e simples por S. Ex'.Por isso, convoco a capaci
dade criativade cada membro da Comissão. Acer
taremos o sistema de governo no momento em
que conseguirmos conciliar um Presidente forte,
com imensa carga de legitimidade, eleito pelo
voto direto e por maioria absoluta, com o sistema
de Gabinete. Por isso, estou propenso - ainda
não decidi - estou propenso....

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Apenas para não perder a oportunidade, quero
dizer que foi exatamente esta conciliação que o
Constituinte José Fogaça procurou obter e que
V. Ex" retirou do seu anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
ao ilustre Constituinte Humberto Souto que
aguarde o Relatorconcluir sua fala e, depois, opor
tunamente, darei a palavra a S. Ex", dentro das
inscrições regimentais.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Constituinte Humberto Souto, mesmo assim esti
mo-o muito.

Meus prezados companheiros, o nosso grande
drama é conseguir o equilíbrio.Vejam V. Ex'" que
coisa curiosa: na tensão para chegar ao final do
trabalho, já sem forças, fui convocado para uma
reunião, no último, domingo à tarde. Saí tenso
e angustiado. Estavam presentes os líderes parti
dários, inclusive o Líder do Governo, Constituinte
Carlos Sant'Anna. E a observação de S. Ex" foi
no sentido de que o sistema por mim proposto
era mais presidencialista do que parlamentarista.
Também chamou a atenção para detalhes que
procedem, por exemplo, quando submeto à apro
vação do Chefe de Estado os planos de governo
e o orçamento. Isso obrigou-me a pensar em uma
solução. Estou convencido de que chegaremos
ao equilíbrio, se conseguirmos que o Chefe de
Estado seja o grande árbitro e o supervisor da
alta administração competente ao Primeiro-Mi
nistro. Talveza solução seja substituir a expressão
"aprovação" por "com a supervisão do Chefe de
Estado". Mas outros mecanismos, como indica
o Constituinte José Fogaça, serão necessárias.

Quero aqui confessar a omissão involuntária
que cometi. Atormentado pelo tempo, pela pletora
de emendas, tendo que examiná-Ias todas, não
tive condições de convocar os três Relatores para
contribuírem com o trabalho de revisão final.Mas
desde já estão eles, convocados, e determinarei
local e hora para que concluamos juntos o traba
lho. Isso será fundamental. E permitam-me que
volte, neste momento, a ser o juiz. Todos os três
estão não convocados, mas notificados para que,
com o Relator da Comissão, façamos o último
exame da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, Sr. Procurador - Geral da Re
pública, aprendi a admirar nesta Casa, a inteli
gência, a lucidez e a humildade do ilustre Relator
Egídio Ferreira Uma. Gostei do seu Relatório. S.
Ex" demonstrou muito boa vontade em acolher
algumas das sugestões e ponderações do ilustre
Constituinte José Fogaça. Creio que são perti
nentes e devem ser acolhidas.

Tenho dito, ilustre Constituinte Egídio Ferreira
Uma, que a Constituinte cumprirá seu papel e
terá seu maior mérito se conseguir promover a
modernização do Estado no Brasil. Creio mesmo
que na Comissão Temática, que trata da Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo podere
mos, efetivamente, oferecer maior criatividade e
possíbilidades para que o Estado no Brasil deixe
de ser rançoso, cIientelista,viciado e até corrupto,
como tem sido. Estamos criando o novo, com
isso, e adaptando-o à realidade brasileira. Cria-se
não o parlamentarismo puro, mas o que o Consti
tuinte José Fogaça chama de neoparlamentaris
mo e eu prefiro chamar de presidencialismo híbri
do ou parlamentarismo híbrido.

No entanto, a mim me parece que, ao estabe
lecer e criar as bases para o parlamentarismo
puro, não podemos abdicar de princípios, precei
tos e exposições no texto constitucional que ga
rantam estabilidade política e efetiva participação
popular na organização do Estado - o direito
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do cidadão não diante do Estado, mas como parte
integrante do Estado.

Há algumas questões às quais gostaria de fazer
reparos. Primeiro, apresentei uma emenda pro
pondo o voto distrital.V. Ex" a rejeitou. No entanto,
diz na seção I', segunda parte capítulo [ - que
trata do Legislativo - art 2°, que "a Câmara dos
Deputados compõem-se de até 487 representan
tes do povo eleitos dentre os cidadãos maiores
de 18 anos e no exercício dos direitos políticos,
pelo voto direto e secreto". V. Ex' não admitiu
a forma do sistema distritalmisto - parte propor
cional e parte majoritária.

Já a Comissão da Organização Eleitoral Parti
dária e Garantias das Instituições o admitiu. Creio,
no entanto, que a matéria é pertinente à compo
sição do Poder Legislativo. E não poderemos, de
forma alguma, ao instituir o sistema neoparla
mentarista, um sistema híbrido,prescindir do voto
distrital,sob pena de não termos um Congresso
capacitado e responsável para exercer suas atri
buições em um sistema misto - entre o parlame
tarismo e o presidencialismo.

Da mesma forma questiona a composição da
Câmara dos Deputados, pois se estabelece aleato
riamente 487 Deputados, representantes do povo.
Se representantes do povo, tem que haver crité
rios para essa representação popular. As Consti
tuições de antigamente estabelecia a represen
tação pelo número de eleitores; posteriormente,
pela população; e procurou-se limitar o número.
Creio que, sendo a representação do povo a Câ
mara dos Deputados - enquanto o Senado é
a representação dos Estados - teríamos de esta
belecer critérioque permitisse um número razoá
vel de Deputados. Mas que cada Deputado fosse
efetivamente representante do povo e que à Jus
tiça Eleítoral não fosse permitido fazer ajustes,
maquiações ou composições dando-lhe a atribui
ção de estabelecer o número de representantes
do povo de cada Estado.

Parece-me que a questão não pode perma
necer assim e deve, mesmo no exíguo prazo que
temos, ser discutida na busca de fórmula decente
e honesta que realmente garanta a representação
do povo na Câmara dos Deputados.

Pretendo reapresentar a emenda do voto distri
tal misto. A Constituinte, creio, ousará avançar
no sentido de aprová-Ia.

Com relação ao art. 22:

"Ainiciativa de projetos de lei cabe a qual
quer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, ao Presi
dente da República, ou Primeiro-Ministro e
aos Tribunais Superiores."

Apresentei uma emenda que V. Ex" rejeitou.
Com ela, pretendo fortalecer o partido político,
porque também não entendo o sistema parla
mentarista ou neoparlamentarista sem partidos
políticos fortes, que advêm sobretudo do voto dis
trital.

Mas chamo a atenção para o fato de que o
nosso sistema de representação política no Brasil
está falido, notadamente depois de passarmos
da fase rural para o violento processo de urbani
zação hoje exístente no País. Cidades de 10 mi
lhões de habitantes, de 2 milhões de habitantes,
de 500 mil habitantes, de 3 milhões de habitantes
têm um segmento de população que não se sente

representado. É por isso que hoje proliferam as
associações de bairros em todos os cantos e re
cantos do País: porque os partidos políticos não
estão correspondendo à necessidade de repre
sentação da sociedade. Isso é fruto também do
voto proporcional - lembra-me o ilustre Consti
tuinte José Fogaça - que dilui a representação.

Quando apresentei emenda dizendo que o pro
jeto de lei deve ser de iniciativa, dentro do Con
gresso, exclusivado partido político,pretendi for
talecer o partido político. E vou dizer por quê.
Constatamos hoje que cada Parlamentar pode
apresentar, a seu bel-prazer, quantos projetos de
lei pretender - e muitas vezes vota até contra
o seu próprio projeto de lei.O seu partido político
não vota a favordo seu projeto de lei.Pelo mesmo
partido, acontece até de dois Deputados apresen
tarem projetos de lei divergentes e até antagô
nicos. Já que os partidos serão consultados na
indicação do Primeiro-Ministro e na composição
do Conselho de Ministros, não é possível que não
tenham condições - previstas na organização
dos poderes sobre o papel essencial que têm co
mo instituição política - de se fortalecer dentro
do Poder Leqislatívo.

Pela minha proposta, no instante em que o
Deputado pretender apresentar uma proposta de
lei, ele o fará, primeiramente, dentro do seu parti
do, onde ela será discutida e obterá aprovação,
ou não. O partido, então, apresentará a proposta
com a sua assinatura, garantindo-lhe autoria. Será
uma proposta partidária, não uma proposta irres
ponsável ou individual. Com isso, quando um par
tido político tomar-se majoritário e indicar o Pri
meiro-Ministro, a Nação saberá qual a proposta
e a posição daquele partido; saberá qual a dou
trina, o programa daquele partido; conhecerá a
proposta do partido sobre a organização da socie
dade.

A mim me parece fundamental esta questão,
nesta hora em que estamos querendo criar insti
tuições estáveis e modernizar o Estado do Brasil.
Pondero a V. Ex" que reconsidere a situação. Não
admitamos mais o individualismo irresponsável
da política brasileira.

Em terceiro lugar, ilustre Relator, gostaria de
referir-me ao mandato do Presidente da Repú
blica.Apresentei uma emenda - que V.Ex" rejei
tou - fixandoo mandato do Presidente da Repú
blica em quatro anos, e justifiquei:os Deputados
serão eleitos com mandato de quatro anos; os
Vereadores serão eleitos com mandato de quatro
anos; os Prefeitos serão eleitos com mandato de
quatro anos; os Governadores serão eleitos com
mandato de quatro anos; e o Presidente da Repú
blica também deverá ser eleito com mandato de
quatro anos.

A mim me parece ideal o prazo de quatro anos.
Não permite que se enquistem interesses escusos
no poder. Não permite que se entusiasmem na
permanência do poder. Quando defendo o prazo
de quatro anos, faço-o por princípio, como sem
pre fIZ, desde a Subcomissão. Não me interessa
se serve a A, B ou C, porque não estou aqui
a fim de fazer Constituição para agradar ou desa
gradar eventual Presidente da República. Estou
aqui para contribuir para a Constituição do Brasil.
CIma Constituição faz-se com princípios gerais.
Não se pode admitir um mandato para este Presi
dente e outro cliferé'nte para outros Presidentes.

Daí o porquê de defender o mandato de quatro
anos.

A meu ver, surgiu uma contradição no substi
tutivo apresentado. V.Ex' admite e estabelece o
prazo de quatro anos para o mandato do Presi
dente da República. No entanto, admitiu a emen
da que apresentei fixando o dia 15 de novembro
de 1988 para eleição do próximo Presidente da
República, sem que se diga, em instante algum,
que o mandato do atual será de quatro anos,
a não ser fundamentação do substitutivo.

Insisto, Sr. Presidente, em que não podemos
dar tratamento diferenciado para o atual e para
os futuros Presidentes. Se Constituição é princípio
geral, devemos admitir o mandato de quatro anos
para todos os Presidentes da República; nem um
dia a mais para um, nem um dia a menos para
outro.

Estas as ponderações que no momento me
ocorrem e vim formular com todo o respeito e
toda a admiração a V.Ex", ilustre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre Relator.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Lima)-Para
com os Constituintes Osvaldo Macedo e José Fo
gaça tenho um débito, que S. Ex'" conhecem e
devem ter registrado; e eu preservo a gratidão.
As colocações feitas pelo Constituinte Osvaldo
Macedo são precisas. Não enfrentei o problema
do sistema eleitoral porque, de acordo com o
Regimento e com interpretação da Mesa, a maté
ria deveria ser disciplinada pela Comissão da Or
ganização Eleitoral,Partidária e Garantias das Ins
tituições. Isso foi feita por ela, mas nada impede
que eu reflita...

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- V. Ex" me permite? É que o sistema eleitoral
pode ficar muito ao sabor das injunções conjun
turais. E quando se criam instituições tão impor
tantes para o País, como os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, devem ali constar princí
pios, para que se tomem permanentes.

O SR.RELATOR (EgidioFerreira Uma) - Peço
ao Constituinte Osvaldo Macedo que reitere a
emenda e irei refletirsobre ela.

A questão da representação é delicada, e já
houve debate a esse respeito na Comissão Inter
partidária da qual nasceu a Emenda Constitu
cional rr 25. Ela decorre do problema do nível
regional existente no País.

Sempre tive muita preocupação com relação
ao Senado e com relação à utilidade ou não da
existência de uma Casa revisora, em virtude da
demora que acarreta na elaboração da lei. Che
guei a admitir a possibilidade de se repensarem
as atribuições do Senado ou, até mesmo, partir
para o sistema unicameral. Mas concluí, aprofun
dando minhas reflexões, que o Senado tem im
portância vital,sobretudo porque, como Casa revi
sora, com os representantes dos Estados da Fe
deração, ela poderá ser o contrapeso de possíveis
excessos da Câmara, levados por grande maiorias
de Estados que possam vir a se agigantar. Isso
me tranqüiliza quanto à possibilidade de ser fiel
ao princípioda representação, atendendo à globa
lidade da população.

Peço ao ConstituinteOsvaldo Macedo que reite
re a emenda e refletireisobre ela. Talvez não de
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maneira completa, mas estabelecendo gradua
ções, para que possamos refletiraté que chegue
ao Plenário, quando serão apresentadas novas
emendas.

Quanto à questão do art. 22, gostaria que o
ConstituinteOsvaldoMacedo me lembrasse a res
peito do assunto. Examinei com todo o cuidado,
com todo o carinho...

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- O que pretendo é fortalecer o partido político
dentro do Congresso Nacional.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - ...
essa sugestão, porque teoricamente sempre a de
fendi. Examinarei se, na prática, nas atuais condi
ções do País, polítcos e culturais, devemos ado
tá-Ia.

Quanto à questão do mandato, o Constituinte
Osvaldo Macedo haverá de reconhecer que foi
o problema mais dramático e tenso que o Relator
teve que assumir. Eu não poderia partir para uma
solução de conveniência. Teria que buscar o mais
profundo de minhas convicções. Examinarei em
primeiro lugar o permanente: se se estabelecia
o sistema parlamentarista de governo ou o presi
dencialismo com um Gabinete - como prefiro
chamar. Para tal,teria de pensar em um mandato
adequado ao sistema de governo

Iv;) examinar as situações singulares do Brasil
e o que se fez em outros países - a França,
com um mandato de sete anos; Portugal, com

.mandato de cinco anos - concluí pelo mandato
de cinco anos.

A outra questão é transitória, tanto é que o
período do mandato é discutido. Está na ordem
constitucional como sendo de seis anos, mas
houve o compromisso de que seria de quatro
anos. O Presidente da República admite agora

.que seja de cinco anos. Tomou-se questão transi
tória, e deve ser tratada nas disposições transitó
rias. Não haveria necessidade de se dizer que o
mandato seria de quatro anos. Poderia até parecer
um excesso agressivo, e eu agridiria o Exrrr' Sr.
Presidente da República, porque não tenho mo
tivo algum para isso. De S. Ex" sempre recebi
o melhor tratamento, de cavalheiro, de estadista
até, sempre que o encontrei.

Então, adotei a fórmula concedida pelo Consti
tuinte José Fogaça, que se limitou,corretamente,
do ponto de vista técnico, a. designar a eleição
para Presidente da República para 15 de novem
bro de 1988. Eu não poderia determinar - nem
no permanente, que seria o corpo da Constituição,
nem nas disposições transitórias - o mandato
de quatro anos. Então, marquei a data da eleição
que fixa, embora implicitamente, que o mandato
seja transitório.

A última questão foi essa e sou grato do Consti
tuinte Osvaldo Macedo pelas palavras de incentivo
e de estímulo.

o SR. PRESIDENTE (Osvaldo Corrêa) - Tem
a palavra o Constituinte Genebaldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, efetivamente,
quando a discussão do Relatório do Constituinte
José Fogaça, na Subcomissão do Poder Execu
tivo, as duas questões fundamentais foram justa
mente a duração do mandato presidencial e a
definição dos militares no parlamentarismo. Basi
camente, foram as alterações feitas no conjunto

do Relatóriodo ConstituinteJosé Fogaça, porque
foi aprovado quase integralmente.

Ao tratar da duração do mandato presidencial,
V. Ex"estabelece mandato de cinco anos no texto
permanente e, de quatro anos, nas disposições
transitórias, marcando a data da eleição.

Fui autor de emenda, a um artigo das dispo
sições transitórias, estabelecendo que o mandato
do atual Presidente fosse submetido às normas
fixadas no dispositivo permanente - sem fazer
distinção entre o atual e os futuros mandatos do
Presidente da República. Creio que teremos de
examinar mais profundamente a questão antes
de sua votação final.

Em relação aos militares,eminente Relator,per
manece no art. 38, item XVI:

"Compete ao Presidente da República
exercer o comando supremo das Forças Ar
madas, prover os seus postos de oficiais-ge
nerais e nomear seus comandantes."

A tese é a de que não se deve fazer distinção
entre Ministroscivis e militares. Não compete ao
Presidente da República nomear o subsecretário
do Ministro da Fazenda ou o diretor da Receita,
mas compete a S. Ex", de acordo com o texto,
nomear os camandantes militares.

Como irá fazer esse Ministro, sem poder no
mear seus comandantes de Exército, se a atribui
ção é do Presidente da República? Não crê V.
Ex"que o Ministro ficará sem força para exercer
sua missão? Nesse caso, não seria justo, já que
o Presidente da República é o Comandante Supre
mo das Forças Armadas, que nomeia seus ofi
ciais-generais e seus comandantes, que a S. Ex"
também coubesse a competência para nomear
os Ministrosmilitares?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre Relator.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Lima)-Pen
sava eu que esta reunião seria apenas litúrgica.
Mas está sendo altamente substantiva e objetiva
pois vai-nos ajudar nos trabalhos e será de grande
valia para o Relator.

Quanto à duração do mandato, fizos esclareci
mentos necessários. A solução oferecida pelo
Constituinte Genebaldo Correia, tecnicamente é
correta.

Nas disposições transitórias para o mesmo
mandato do Presidente, o sistema é permanente.
Apenas quanto ao mérito, examinando as condi
ções da transição e o que seria correto, em termos
de duração dessa transição, é que discordamos.
Acho que S. Ex"deve representar a emenda, até
porque entendo que a políticanão é arte do possí
vel,como dizem,mas é a arte de, pela negociação,
buscar-se o melhor que se pode conseguir, em
determinado momento histórico. Acho que há
uma sutil mas profunda distinção entre isso.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Quer apenas acrescentar um modesto
argumento. Refere-se V. Ex" ao vazio de poder
que poderá ocorrer entre a vigência da nova Cons
tituição e a eleição do futuro Presidente da Repú
blica, se o mandato for de cinco anos. Diria a
V. Ex' que, se aprovado o parlamentarismo 
veja bem - teriamos um fato novo e politica
mente concreto e objetivoquecertamente preen
cheria o vazio a que V. Ex' se referiu.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Em
política, é muito perigoso e danoso tentar ante
cipar um fato que pode ocorrer no futuro. Sempre
opinei sobre o mandato, mas em momento al
gum, desde que fui indicado Relator, disse qual
seria o prazo do mandato do Presidente. E a Im
prensa começou a especular, dizendo que eu era
a favor de um mandato de cinco anos, ora de
quatro anos.

Peço ao Constituinte Genebaldo Correia que
acompanhe o evoluído processo da Constituinte,
e no instante próprio, teremos o que ela estabe
lecerá em relação à duração do mandato.

No momento, entendo que o mandato preciso
é o de quatro anos.

Agora, V.Ex" faz uma observação que me dá
oportunidade de trazer alguns esclarecimentos
que entendo importantes. Um deles é sobre a
questão relativaaos militares. Por que não se ex
cluírem os ministros militares do gabinete, para
efeito de censura? Seria uma injúria e um agravo
a eles. Não tenho preconceito algum com relação
aos militares.Acho que eles têm um papel funda
mentai. Sequer distingo entre a missão em caso
de guerra, para defesa extema, e a missão interna.
Os militares têm uma nobre, profunda e neces
sária missão intema, em relação às instituições.
Mas não posso tirar do ministro militar a possibi
lidade de ser submetido à censura. Até porque,
na hora em que ele assume o Ministério, assume
uma função civil. E seria algo extravagante e es
drúxuIa criar-se um poder e um governo militar
ao lado do Chefe de Estado.

Na hora em que dei competência ao Chefe
de Estado para nomear os comandantes em che
fe das Forças Armadas, o fiz porque é absoluta
mente preciso, em qualquer regime presidencia
lista ou parlamentarista, notadamente no regime
de gabinete. O Chefe de Estado é o Comandante
Supremo das Forças Armadas e deve nomear
seus subordinados

Inclusiveo chefe da Emfa que criamos - uma
instituição importante que vejo como o embrião
do Ministérioda Defesa, embora reconheça que,
no momento, as condições objetivas,reais e políti
cas taJyez não permitam a criação desse Minis
tério. E exatamente aí que poderemos resolver,
com grandeza e respeito aos militares a contenda
entre civis e militares.

Quero também dizera V. Ex" que tenho a espe
rança e que os militaresoptarão, sem preconceito
algum, pela democracia plena e a certeza de que
eles já têm um papel muito nobre na defesa das
instituições. Só que não poderão ser o árbitro
das instituições. O árbitro das instituições é o Go
verno, são as próprias instituições pelos seus me
canismos; o Chefe do Estado, o gabinete, o Con
gresso Nacional, interligados com mecanismos
que permitam que essa tutela, no bom sentido,
verifique-se.

Os militares já prestam, no País, importante
serviço em defesa das instituições. Citarei dois
exemplos concretos que ninguém contesta. lem
brem-se de que, antes de 1964 e até depois. já
na eleição municipal para as Capitais, como era
importante o juiz requisitar a tropa federal para
garantir as eleições! Como isso levava tranqüi
lidade! Nunca houve um incidente provocado pe
loExército, pelas tropas federais, quando da realí-
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zação das eleições. Pelo contrário, sua presença
desarmava e desarma os espíritos.

Outra questão fundamental refere-se ao estado
de sítio.Como executá-lo, sem a participação efe
tiva das Forças Armadas? Elas, precisa e correta
mente, têm um papel importante em relação à
defesa externa e à defesa e manutenção das insti
tuições.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Desejo obter apenas um esclarecimento:
as emendas poderão ser reapresentadas?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Po
derão ser reapresentadas até às 20h.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Não se pode pedir desculpas para ernen-:
das apresentadas anteriormente?

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência, oportunamente, esclarecerá o Plenário so
bre a matéria.

O SR. CONSmUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Até que horas vigora o prazo para apresentação
de emendas?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Até às
20h. A Presidência fará as diligências necessárias
para que V. Ex' possa reapresentar sua emenda
até as 24 horas.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Só
peço aos companheiros que tenham caridade e
dó do Relator, selecionem as emendas e só rea
presentem as mais importantes.

O SR. CONSmUlNTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, queria fazer um apelo a V. Ex',
em nome dos colegas, no sentido de que esse
prazo fosse prorrogado até a meia-noite.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -APresi
dência, antes de responder à questão de ordem
de V.Ex", concede a palavra, pela ordem de inscri
ção, ao ilustre Constituinte Jutahy Júnior e, logo
em seguida, ao Constituinte LuizViana.

O SR. CONSmUlNTEJUTAHYJÚNIOR- Ca
ro Presidente Oscar Corrêa, nobre Relator Egídio
Ferreira Lima, de início, quero dizer que nada
poderia ter sido mais importante para mim do
que ter participado desta Comissão com dois ilus
tres e competentes Relatores, os Constituintes Jo
sé Fogaça, na Subcomissão do Poder Executivo,
e Egídio Ferreira Lima, na Comissão Temática.

Acredito que os dois Relatores tiveram a com
preensão da necessidade de mudanças e de ino
var com coragem. Isso era o fundamental. Jamais
poderemos consolidar um sistema democrático
se não criarmos compromissos e mecanismos
institucionais que gerem estabilidade política. E
ambos os Relatores tiveram a nítida compreensão
de buscar, de forma um pouco diversa em alguns
aspectos, mais mecanismos de estabilidade.

Fiquei imensamente gratificado por ter SIdo
acolhida, no relatório do nobre Constituinte Egídio
Ferreira Lima,emenda de nossa autoria acabando
com que acredito ter sido o maior equívoco da
nossa Subcomissão, quando se buscou fazeruma
distinção entre ministros civis e militares. Apre
sentei emenda suprimindo aquele artigo em con
senso com outros colegas aqui presentes 
Agassiz Almeida e Osvaldo Macedo - reestabe-

lecendo o texto original do parecer do Constituinte
José Fogaça.

Apresentei também emenda no sentido de que
seja de quatro anos o mandato de transição, por
achar ser este o caminho natural da fase política
que estamos vivendo. Discordo apenas em rela
ção ao aspecto do permanente.

Acredito que nosso estágio político ainda deva
- repetindo as palavras do Constituinte Oswaldo
Macedo - evitar quistos, sedimentações de inte
resses na Presidência da República. E, por isso,
o mandato permanente - acredito - deva ser
também de quatro anos.

Tenho a preocupação, nobre Relator Egídio
Ferreira Uma, de que sua formação jurídica, polí
tica e intelectual tenha buscado um modelo por
demais puro e de que essa pureza excessiva 
vamos colocar o termo entre aspas - do modelo
apresentado inviabilize a sua aplicabilidade.

Já começamos a perceber na Comissão que
muitos que não querem inovar, que não desejam
mudanças, estão buscando pretextos para rejeitar
o parecer. Esta é a nossa preocupação. Nós, que
participamos do debate quase diário da Subco
missão do Poder Executivo, tivemos a compreen
são de buscar um texto que refletisse a média
das opiniões daquela Subcomissão, para não cor
rermos o risco de perder a oportunidade histórica
de avançar.

Aqui, o parecer restabeleceu o que eu achava
o mais importante: não se fazer distinção relativa
mente à moção de censura e de desconfiança
entre Ministros.

Fez da atribuição do Presidente, no inciso XVI,
a possibilidade de não se correrem riscos nesse
aspecto, porque exerce o comando supremo das
Forças Armadas o Presidente da República, provê
os postos de oficiais-generais e nomeia os seus
comandantes. Isso já é o suficiente.

Concordo em que o Presidente da República
seja eleito por 40 milhões de votos em dois turnos
e discordo quanto ao prazo de 45 dias do segundo
turno, pois o considero excessivo. Considero
30 dias prazo suficiente, porque devemos acre
ditar na agilidade do processo eleitoral. Eleito o
Presidente por 40 milhões de votos, perde ele
muitas das suas funções em relação ao parecer
original da Subcomissão.

Precisamos, como bem definiu V. Ex", buscar
um processo de negociação, para caminharmos
dentro dessa sua visão clara de que devemos
buscar o novo, com coraqern, o aperfeiçoamento
das nossas instituições. E necessário, entretanto,
que as emendas sejam reapresentadas até as 8
horas ou meia-noite, como desejamos. Para isso,
precisamos nos articular, trabalhar em consenso
na elaboração de um texto que possa ser apro
vado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - A
Constituinte é um viveirode riquezas, de fertilida
des e de parto de grandezas. Nela aprendi a admi
rar e estimar o Constituinte Jutahy Júnior.

Sobre a questão do mandato, estou ouvindo
com todo cuidado e captando as observações
com o maior zelo e vou examiná-Ias.

Gostaria que o Constituinte Jutahy Júnior me
lembrasse qual a outra questão, porque não ano
tei.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR
Congratulei-me com V.Ex' por ter restabelecido
o texto original, com a não distinção entre Minis
tros militares e civis.

O SR. RELATOR (Egidio Ferreira Lima)- Exa
to. Quanto à observação de que o projeto buscou
o parlamentarismo puro, quero dizerque o arquei
ro procura atingir o alvo mais alto para alcançar
o alvo que realmente quer e que acha mais preci
so. Se eu fizesse concessões ao sistema presiden
cialista,não chegaríamos à medida, ao ponto pre
ciso do sistema que deve ser o correto, o funcional
para que o Pais se possa modemizar e estabilizar
politicamente.

A tarefa grandiosa, notável, que ficará na histó
ria da Constituinte é de ser capaz - ela, Consti
tuinte - de engendrar, de conceber e de parir
um sistema de governo realmente funcionável.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constituinte LuizViana.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA-Sr. Presi
dente, Srs, Constituintes, Sr. Relator, quando soli
citei a palavra, a minha idéia era começar congra
tulando-me com V. Ex" pela magnífico trabalho
que realizou. Mas, no debate, quero ser mais am
plo. Porque se desponta a possibilidade de haver
entendimento, consenso, acordo, talo desejo aqui
revelado pelo Relator da Subcomissão do Poder
Executivo,ConstituinteJosé Fogaça, e por muitos
companheiros, de, tomando como base o mag
nífico Relatório de V.Ex' - não quero dizer aper
feiçoarmos, porque se poderia dizerque há imper
feições - naturalmente, adaptarmo-nos ao que
a cada qual pareça mais conveniente ao País,
à política, e até as possibilidades de vitóna dentro
da Constituinte.

Tem sido objeto de observação aqui o proble
ma do Executivo. Deixarei esse tema e tratarei
do Judiciário.

Em relação ao Judiciário, perdoe-me, mas con
fesso que não sou favorável ao que V. Ex" preco
niza em relação aos Mimstrosdo Supremo Tribu
nal Federal. Até estranho - e que aí não entendo
por que, talvez V. Ex' dê uma explicação - pois
V. Ex", que não concede vitaliciedadeaos Ministros
daquele Tribunal, concede-a aos do Superior Tri
bunal Militar. Por que, eu não sei.

Entendo que os Ministros do Supremo devem
ser vitalícios. É a nossa tradição e sempre foi
frutuosa; não há por que nos arrependermos da
sua aplicação. Também não sou favorável a que
os Ministrosnão sejam nomeados pelo Presidente
da República. A nossa tradição é essa. Durante
quase cem anos, os Presidentes da República no
mearam os Ministrosdo Supremo Tribunal Fede
ral, naturalmente com a aprovação do Senado.

O resultado desse trabalho é ótimo. O Supre
mo, dentro dessa República tão tumultuada, com
tantas revoluções, com tantos problemas, atra
vessa quase um século - devemos mencionar
o fato até com certo orgulho Não se aponta um
caso, pelo menos no meu tempo e nem por tradi
ção, de prevaricação, um caso menos digno de
um Ministro do Supremo. Isso é extraordinário.

Devemos preservar e prestíqiar uma instituição
que através do tempo tem-se mantido, tem-se
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mostrado tão digna da confiança do País. Por
isso, o,Mimstro deve ser vitalícioe nomeado pelo
Presidente.

Aprática da nomeação, até hoje, só foifrutuosa,
mesmo no tempo do Estado Novo, com o Presi
dente GetúlioVargas, quando ditador. S. Ex' pode
ser acusado de muitas coisas, mas não de ter
degradado o Supremo. Getúlio Vargas sempre
teve o cuidado de nomear para o Supremo Tribu
nal Federal homens à altura daquele posto, talves,
o mais elevado do Pais

Não vejo por que quebrarmos a tradição e nos
inclinarmos no sentido de haver Ministros indica
dos pela Câmara. Naturalmente, nesse caso, se
riam escolhidos por eleição ou sorteio não sei
bem - e outros o seriam pelo Presidente, exer
cendo o cargo apenas durante doze anos, que
brando, assim, o princípio da vitaliciedade,garan
tia que sempre foi inerente ao cargo no Brasil,
pelo menos. Aqui ainda limitamos - depois de
1930 - a idade de setenta anos; antes disso,
não havia limite algum.

Nos Estados Unidos, não há limite, e grandes
juízes como Marshall, Taney, ficaram até oitenta
anos ou mais e só fizeram ilustrar aquela Corte
Suprema, motivo de orgulho para todo o mundo
jurídico do Ocidente.

Peço licença para discordar de V. Ex" e é com
pesar que o faço, mas acredito que há neces
sidade de acentuarmos o que tem sido e o que
representa o Supremo Tribunal Federal, que deve
ser mantido nas suas linhas tradicionais

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)
Quando me vem à mente o nome do Constituinte
LuizViana,quando o vejo, duas palavras tomam
se muito fortes: evocação e respeito - profundo
respeito. Adolescente, aprendi a admirá-lo. U a
vida de Rui Barbosa, escrita por ele. Deliciei-me

. e gratifiquei os meus entusiasmos e as minhas
esperanças de jovem. Desde então, não posso
vê-Io senão com profunda empatia

O SR. CONSmUlNTE LUIZ VIANA - Muito
grato a V. Ex"

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Ou
tro episódio liga-me afetivamente ao Constituinte
LuizViana. Ele foi colega, como Constituinte, em
1946, de meu tio, o médico João Ferreira Uma.

Aceitoas suas ponderações. Refletimuito sobre
a estruturação da cúpula do Poder Judiciário e
creio, sinceramente, que aí fizermos uma precisa
e pacífica revolução renovadora. Estou informa
do, de maneira objetiva e segura, de que a reação
do Supremo foi de entusiasmo em relação às
reformas sugeridas. Tive a tranquIlidade de rece
ber esse informe, mas mesmo assim, pelo respei
to, admiração e reconhecimento da experiência
do Constituinte Luiz Viana, reexaminarei a ques
tão, a fim de decidir, se devo mantê-la como se
encontra ou acolher algumas de suas sugestões.

O SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA - Muito
obrigado a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, nobre Relator Egídio Ferreira Uma,
O substitutivo que nos oferece, na minha opinião,
resgata a qualidade, o nível,a profundidade e se
riedade com que precisava ser tratada matéria
dessa transcendência para o futuro da Nação por
uma Assembléia Nacional Constituinte, retiran
do-se todas as distorções incluídas ao final de
votação do anteprojeto do nobre Constituinte Jo
sé Fogaça indo além, V. Ex', parece-me, chega,
ou se aproxima muito, ao ponto de equilíbriopre
ciso, a partir do qual talveznão pudéssemos nem
devêssemos avançar mais por ausência de condi
ções e de história para isso. E não fica perdido
nas hesitações e nas contradições embutidas no
anteprojeto, da Subcomissão do Poder Executivo,
o que garantiu seu fracasso. Aquela fantástica divi
são do poder, criando dois núcleos a se confron
tarem na primeira oportunidade, era de fato o
suicídio institucional do País. V. Ex", parece-me,
conseguiu magistralmente chegar ao ponto preci
so. Tanto assim é que temos ouvido ponderações
nenhuma crítica violenta de ambos os lados. Al
guns entendem que V. Ex' ainda deixou ao Presi
dente da República muitas atribuições, ligadas ao
veto, à iniciativade leis, à nomeação dos coman
dos militares, à aprovação dos planos. E queixas
também lá do outro lado, no sentido de que um
homem com 40 milhões de votos não pode ser
tão esvaziado de poder. Creioque V.Ex' está certo.
Peço-lhe que não arrede um milímetro do essen
cial, embora V.Ex' deva manter-se como sempre
foi, aberto ao diálogo e, assim, proceda a todas
as negociações naquilo que não seja o cerme
do sistema, sob pena de dernentí-lo, desmora
lizá-loa priori.

Quero tecer breves considerações sobre alguns
pontos. O primeiro deles é quanto a essa alegada
inviabilidadede se adotar um sistema de fato par
lamentarista - como V. Ex" propõe - com um
presidente eleito com a carga de legitimidade de
30 a 40 milhões de votos. Gostaria de observar
que, se de fato esse estadista for digno do cargo,
ele terá maioria no Congresso Nacional e fará
o Primeiro-Ministro. Se não o fizer é porque será
mais uma das promessas falsas das lideranças
episódicas, demagógicas, populistas, messiâni
cas que já iludiram o povo brasileiro inúmeras
vezes e que não precisamos mais experimentar.
Se ele de fato for merecedor dos 40 milhões de
votos, conquistará a maioria no Congresso Nacio
nal, se este for precedente a ele. Caso contrário,
ele não será o estadista digno de toda a confiança
da Nação, não a merecerá. E ele tem todos os
instrumentos para isso: poderá fazer três indica
ções seguidas para Primeiro-Ministro, a fim de
formar o Gabinete. Se não conseguir formar o
Gabinete é porque, de fato, ele não tem a liderança
que parecia ter. E o sistema é tão sábio que vai
desmascará-lo imediatamente, não permitindo o
que o presidencialismo faz, ou seja, estimular e
alimentar as falsas lideranças, as falsas promessas
e as frustações nacionais, como a nossa história
já está cansada de demonstrar.

De outro lado, há a questão dos Ministrosmilita
res. Nenhum país do mundo que adota o parla
mentarismo se sente perplexo diante da proble
mática dos Ministros militares. Por que apenas
n6s? A questão precede. Ou temos a maioridade
como Nação para adotar um sistema parlarnen-

tarista, ou melhor, um sistema político que pres
cinda da neurose do que vão fazer os militares
no primeiro momento da crise política, ou não
temos maioridade para isso, desistiremos e deixa
remos o presidencialismo tal qual ele se encontra.
Em nenhum país do mundo isso ocorre. Con
tactei professores, mestres, cientistas politicos fo
ra do nosso dia-a-dia no meio político,para saber
como se resolve isso em outras partes, porque
não é possível que este seja um problema só
nosso, e verificamos que este problema não exis
te. Ministromilitaré como qualquer outro Ministro
ocupante de cargo político;ele integra o Governo.
O Presidente comanda as Forças Armadas, como
V. Ex' muitíssimo bem colocou. As Forças Arma
das devem ser guardiãs daquilo que há de perma
nente - a Nação, as instituições - e, por isso,
têm uma proximidade natural com o Presidente,
a instituição permanente, arbitral e suprema. Va
mos, portanto, decidir se temos ou não a maiori
dade para não termos de definir a nossa regra
institucional pensando sempre na hip6tese da in
tervenção militar, pois, deste modo, não é pos
sível

O outro ponto crucial da questão, parece-me,
é o momento da entrada em vigor do sistema.
Nesse ponto, divirjodo nobre Ralator. Estou apre
sentando emenda propondo que o sistema de
governo instituido nesta Constituição só entre em
vigor com o pr6ximo governo. Receio que a pro
posta de entrada em vigência imediata do sistema
de governo que for aprovado venha a contribuir
novamente para a deturpação, a deformação e
a descaracterização do modelo, que tem de ser
intocado a fun de ser permanente. Ele não pode
ficar ao sabor das influências e dos interesses
dos atores politicos em cena atualmente. E se
V. Ex' propõe que entre em vigor desde logo,
ele, nesta Comissão, na Comissão de Sistema
tização e no Plenário, será inevitavelmente influen
ciado, talvez deformado por essa conjuntura de
interesses em jogo no cenário político atual.

A minha proposta é para que o novo sistem8
de governo entre em vigor com a pr6xima eleição,
em 1988. Que seja mantida no Governo do Presi
dente José Samey o modelo com o qual ele assu
miu o cargo. A Comissão de Transição, prevista
nas Disposições Transit6rias, regulará esse perío
do de convivência de um presidente empossado
numa Constituição autoritária, com um Poder Le
gislativomais forte, com atribuições recuperadas.
Mas não se deve chegar ao ponto de implantar
o sistema parlamentarista no mandato do Presi
dente José Sarney. Devemos, sim, preservar o
sistema presidencialista e o que resta do mandato
de S. Ex' Concordo em que o atual mandato deva
ser de quatro anos, não de três anos e onze meses,
como V. Ex' de fato está propondo, ao marcar
as eleições para 15 de novembro de 1988 e ao
estabelecer que as eleições se realizem 90 dias
antes da posse. Assim, V. Ex' está dando ao Presi
dente José Sarney apenas 3 anos e 11 meses.
Não estou sendo tão exigente. Estou emendando,
marcando as eleições, no caso, para 15 de dezem
bro de 1988, para que ele não vá, por um mês,
pôr tudo a perder. Se, entretanto, vier a prevalecer
nesta Assembléia Nacional Constituinte a tese do
mandato de cinco anos para o atual Presidente,
entendo que teremos de prorrogar a Constituinte.
As duas coisas têm de quase coincidir. V. Ex"
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está corretíssimo. A Constituinte é o final da fase
de transição; não se pode projetar para adiante
dela por muito tempo o mandato anterior, sob
pena de frustrar tudo. Ou encurtarmos o mandato
ou prorrogarmos o poder constituinte.Talvezcom
a tarefa de elaboração da legislação complemen
tar haja por aí uma área que permita negociações,
pois temos de chegar à conclusão de que, se
o mandato tem de estender-se por mais dois anos,
a Constituinte é que veio antes da hora. Se o
mandato tiverde sustentar-se por cinco anos, en
tão concluiremos que a Constituinte veio cedo
demais, porque o final das duas coisas tem de
ser praticamente coincidente. De outra sorte, a
incompatibilidade é total.

Há outras observações que farei pessoalmente
a V. Ex', para não ocupar mais tempo do que
aquele a que tenho direito aqui. Quero apenas
lembrar que V. Ex', no capítulo do Poder Legis
lativo, cometeu, ao que me parece, um único re
trocesso grave na sua proposta, ao suprimir 
não sei por quê - a iniciativa popular de leis
e de emendas constitucionais, o que já é hoje
uma conquista, uma vez que o Regimento da
Constituintea acolheu e está sendo absorvida pela
população brasileiracomofatoreducativo e mobi
lizador da maior importância. Não sei por que
V. Ex' suprimiu a iniciativa popular. Gostaria de
obter também uma explicação sobre isto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)
Obrigado, ConstituinteJorge Hage, pela precisão
e objetividadedas observações feitas.Voumeditar
profundamente sobre todas elas. Não quero pre
judicar, mas prevejo grandes caminhos nessas
suas observações.

Quanto à última, confesso - e gostaria que
V. Ex" acreditasse - que foi um lapso. Eu tinha,
inclusive,o propósito já notado de adotar o esque
ma italianoem relação à iniciativa popular. E con
fesso-Ihe que ontem fiquei profundamente frus
trado porque ela não tinha sido incluída. Peço
ao ConstituinteJorge Hage que repare meu equí
voco e limpe meu pecado.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Já
está apresentada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSmUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, quero manifestar,
de início, minha alegria pelo belo trabalho que
nos oferece o Relator Egídio Ferreira Uma, no
qual demonstra muito bem sua estatura de ho
mem público. Devo confessar que me sinto mais
satisfeitoainda porque este trabalho contém qua
se tudo aquilo que eu anseio seja inserido nos
capítulos de nossa futura Constituição. Espero
que a ll" 1, daqui por diante, seja no sentido de
lapidar, como disse nosso Relator, esse trabalho,
para que, efetivamente, venha a engrandecer a
futura Constituição brasileira.

A minha luta, na Subcomissão do Poder Judi
ciário,foino sentido da unificação da Justiça bra
sileira.Entendo que a Justiça é um serviço impor
tante demais para ser dividido e subdividido.Exis
tem serviços que não se podem submeter a essa
subdivisão.O Exércitonão pode ser dividido, bem

como os serviços que presta. Ninguém pode ima
ginar que as Forças Armadas sejam subdivididas
em Exército da União e Exército de cada Estado.
Pela mesma razão, ninguém pode imaginar que
a moeda seja também dividida; que haja uma
moeda da União, e cada Estado também venha
a cunhar a sua moeda. A mesma coisa pode-se
dizerem relação ao serviço diplomático:cada Es
tado não pode ter o seu serviçodiplomático.Pode
remos citar outros casos ainda, em que os servi
ços que a União presta não podem ser divididos,
como os Correios e Telégrafos, comunicações,
e assim por diante. Então, por que razão logo
a Justiça, da qual cada cidadão precisa como
o ar que respira? Por que o serviço mais essencial,
que atinge todos os cidadãos, por mais humildes
que sejam, ou, pelo menos, deveria atingir - e
é isso que estamos buscando aqui, fazer com
que a Justiça atinja todos os brasileiros - por
que razão esse serviço é dividido?

E quando eu defendia a unificação da Justiça
achava que a única via para essa unificação era
sua federalização. Mas o diálogo e os debates
acirrados nesta Comissão com homens tão co
nhecedores do Direito fizeram-me enxergar um
novo caminho: o de que poderíamos também
unificara Justiça via independência do Poder Ju
diciário. Essa independência me satisfaz plena
mente, pois acho que poderemos atingir nosso
objetivo da unificação.

Mas gostaria de pedir ao nosso Relator, que,
nesta segunda fase, faça algumas revisões:Aunifi
cação e a independência do Poder Judiciário de
vem ser acentuadas. E elas passam pelo provi
mento, nos tribunais, dos cargos da magistratura.
Mas passam também pelo pagamento, porque,
neste País, quem paga tem Umaautoridade imen
sa sobre quem recebe, e não podemos admitir
que quem paga o Poder Judiciário seja o Poder
Executivo.Então,já está definidoaqui que o Poder
Judiciário tem seu próprio orçamento, e é ele
quem vai pagar os magistrados. Da mesma ma
neira com relação à promoção. Quem tem pode
res para nomear, pagar, promover, exerce uma
autoridade imensa sobre os beneficiários.

Também a equiparação do Ministério Público
à Magistratura é um passo importante, e está ra
zoavelmente contemplado no Relatório. Mas para
que haja independência efetiva do Poder Judi
ciário é necessário haver também a unificação
dos serventuários da Justiça. Não entendemos
como pode a Justiça - um serviço que deve
ser igual para todos - ser boa num determinado
Estado e ruim em outro. E isso é comum. Todos
nós aqui somos do ramo do Direito e sabemos
que é comum se dizer qual é a Justiça melhor
do Brasil. Uns dizem que em certos lugares ela
funciona bem, outros dizem que funciona mal
em outros lugares, Justiça não pode ser diferente
em nenhum lugar. Ela tem de ser igualpara todos.
Sabemos, por exemplo, que uma Junta do Traba
lho, por ser federal, não é diferente de um lugar
para outro. Qualquer Junta do Trabalho, por mais
distante que esteja, é igual em todos os recantos
do Brasil,nos Estados mais ou menos desenvol
vidos. É assim também que tem de ser a Justiça
Comum brasileira.E os serventuários têm de ser
tratados por igual no Brasil inteiro.

O Relatório traz artigos, dispositivos que dão
a impressão de que será assim. Mas é preciso

explicitar mais, Sr. Relator. Por exemplo, o art.
70 diz:

"Ao Judiciário são asseguradas autono
mias administrativa e financeira.

§ IDOs tribunais elaborarão propostas or
çamentárias - aqui se está traduzindo a in
dependência - sendo-Ihes repassado o nu
merário correspondente à sua dotação, em
duodécimos, até o dia dez de cada mês, sob
pena de crime de responsabilidade."

Aqui está o primeiro reparo que gostaria de
fazerao nosso Relator.No Relatórioda Comissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público o
Constituinte Plínio de Arruda Sampaio - um
grande parlamentar - traça a forma de prestação
de contas pelo Poder Judiciário ao Poder Legis
lativo, semestralmente. Aqui não está bem claro
isso. E acho que não é nada demais o Poder
Judiciário apresentar-se perante o Legislativo para
prestar suas contas, pois, afinal, o Poder Legis
lativo se apresenta diretamente perante o povo,
nas ruas, nos palanques, nos comícios, nos pro
gramas de televisão.Ouve-se de tudo, e a pessoa
precisa ter a cabeça erguida para se apresentar
à população.

Creio ser esta uma grande oportunidade para
se introduzir, na Constituição, mecanismos que
possibilitem ao Judiciário falar à Nação. Esse Po
der está precisando falar à Nação, porque está
imprensado entre os Poderes Legislativo e Execu
tivo, e pouco se noticia sobre ele, quando sabe
mos que tem excelentes serviços prestados ao
Pais. E estamos fomecendo, aqui, instrumentos
para que ele possa prestar melhores serviços.Esta
é uma oportunidade para que o Poder Judiciário
possa apresentar-se melhor perante a Nação,
prestando contas aos representantes do povo.

Mas há também um dispositivo para o qual
gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas.
Trata-se do art. 71, onde se dizque "as Serventias
de Justiça são prestadas pelo Estado". É preciso
explicitarmelhor também, Sr. Relator,esse assun
to. E vamos apresentar emendas nesse sentido.
Aoafirmar que "as Serventias de Justiça são pres
tadas pelo Estado", é necessário dizer também
que serventias são essas, porque se entende que
l}áduas serventias: as judiciais e as extrajudiciais.
E verdade que nas disposições transitórias, no
penúltimo artigo, procura-se esclarecer, mas não
faria mal que se esclarecesse logo neste dispo
sitivo.

O parágrafo único do mesmo artigo afirma que
"os servidores das Serventias de Justiça serão
organizados em carreira, nos termos da lei". É
preciso também que se diga que lei é essa. Uma
lei complementar - vamos dizer - da União,
ou uma lei federal? Talvezfosse melhor dizer "lei
federal", porque lei complementar pode ser fede
ralou estadual. Vamostambém apresentar emen
das nesse sentido.

Fora disso, temos a lamentar aqui a omissão
ou a supressão da Justiça Agrária,pois achamos
que ela poderia prestar enormes serviços ao País.
Pedimos que o nobre Relator, tão propenso a
meditar sobre essas questões, reveja esse ponto,
pois, assim como a Justiça do Trabalho resolve
tantos problemas, evitaconflitos,creio que a Jus
tiça Agrária, num momento como este, em que
talvezsob o aspecto psicológico a reforma agrária
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cria tanto pânico - a reforma agrária que aí está
não era para gerar esse pâníco - poderia muíto
bem resolver esses problemas.

São essas as minhas observações. Parabenizo
V. Ex' pelo belo trabalho, embora fosse interes
sante fazer algumas correções para melhorar ain
da mais essa bela página da nossa Constituição
que V.Ex"traz.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreíra Lima) 
Agradeço ao Constituinte Raul Ferraz as observa
ções que S. Ex"já tinha, inclusive, me apresentado
pessoalmente. Anotei-as e vou examiná-Ias com
todo o cuidado. Peço-lhe, todavia, que apresente
suas emendas.

Quero dizer que instituí a Justiça Agrária e preci
sei que o que pode ser feito em relação a isso
é abrir uma possibilidade para que, no futuro,
ela seja ampliada. Acho que a questão da Justiça
Agrária é muito importante, mas tem uma carga
conjuntural muito grande, e essa conjuntura pode
modificar-se.

No mais, as observações são precisas, coloca
das com correção, o que uma característica do
Constituinte Raul Ferraz, de quem sou amigo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constituinte Nilso Sguarezi.

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI 
Nobre Relator, V.Ex',acredito, conseguiu dar mais
um passo à frente nessa verdadeira pedra angular
do que a nova Contituição traçará para os rumos
desta Nação, ao definir a questão de sistema de
Governo. Mas na fase de modernização que atra
vessam as sociedades, impõe-se, mais do que
nunca, a adoção de um sistema de Governo que
responda a essa dinâmica que a sociedade brasi
leira vive, propiciada em grande parte pelos meios
de comunicação.
Fico a observar que os Estados Unidos, tidos pa
drão do presidencialismo, atravessam, no meu
entendimento, uma situação difícil. Os últimos
quatro presidentes saíram em posição de dificul
dade. O atua! vive momentos de crise. Quanto
aos próximos candidatos, parece que a própria
sociedade americana busca recrutar para a presi
dência os mitos que ela criou, o "Super rnan",
o "He-man'', enfim, pessoas acima do nível nor
mal que uma sociedade civilizada e organizada
possa exigir, ou seja, a dependência de uma só
personalidade. O sistema parlamentarista traz o
coletivo, e acho que isso é uma conquista da
humanidade. Então, parabenizo V. Ex" ao propor
- o que considero um passo à frente - o sistema
parlamentarista de governo.

QJanto à questão do mandato do Presidente da
República, eu, que pertenço àqueles que discor
daram desde a primeira hora, vejo que há uma
carga ética e de coerência política muito grande
ao se restringir o mandato do atual Presidente
da República a quatro anos. Defendo quatro anos
a todos os presidentes, inclusive para os futuros
V.Ex' preferiu optar por cinco anos. Mas entendo,
eminente Constituinte, que a sociedade brasileira
exigiu que os politicos fossem ao Colégio Eleitoral
para destruí-lo e fazer mudanças com bases legíti
mas, com decisão ética, e que não nos é dado
negar à sociedade brasileira essa decisão de que
a transição realmente tem de terminar.

V.Ex"abordou muito bem, no intróito do pare
cer, que transição tem de ter um ponto final. O
mandato do Presidente da República não é ques
tão jurídica, porque, se assim o fosse, em função
da própria Constituinte ter admitido que sua sobe
rania não chegava ao ponto de alterar a atual
Constituição, teríamos de ficar nos seis anos que
a atual Carta prescreve. Acho que a questão é
ética e moral. Se temos hoje uma Assembléia
Nacional Constituinte, é porque houve uma deci
são da sociedade brasileira. E essa decisão, no
meu entendimento, está acima de qualquer outra
interpretação. Então, sou pelos quatro anos, ba
seados nesta posição.

Mas, nobre Constituinte, ao propormos o parla
mentarismo queremos recuperar principalmente
a figura do político, afeito às decisões políticas
e administrativas do Governo. E V. Ex", evidente
mente não pôde aperceber-se de uma deficiência,
que entendo grave até, ao introduzir um cápitis
diminuto muito grande para o Parlamentar. Por
que o art 14, combinado com o art. 13, restringe
ao Parlamentar Brasileiro apenas a possibilidade
de ser Primeiro-Ministro e Ministro de Estado,
quando a atual Constituição, fruto do autorita
rismo, outorgada pelos militares e que procurou
tirar os políticos da vida político-administrativa da
Nação, restringiu apenas que fôssem Ministros
ou Secretários de Estado. Eu me bati apresen
tando várias emendas no sentido de ampliar a
possibilidade de o Parlamentar, ser não só Secre
tário ou Mimstro de Estado, mas também Presi
dente de uma estatal, de uma autarquia, do Ban
cocentral, porque se as idéias passarão a ser aqui
fomentados, maturados e vívencíados, é impor
tante que possam também os membros desta
Casa ir lá fora colaborar com o Governo.

Então, apresentei emendas nesse sentido, a V.
Ex" que procurasse sentir a amplidão que a figura
do político tem de ter, até para recuperá-lo perante
a sociedade. O autoritarismo o que fez? Impediu
que ocupássemos cargos políticos-administrati
vos e nos restringiu ao Parlamento, não nos dando
qualquer prerrogativa para legislar. Foi por isso,
no meu entendimento, que circunscrito, fechado,
enclausurado dentro desta Casa, o conceito do
político caiutremendamente nesses últimos anos.

E mais ainda, nobre Relator, na Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público, acho
que duas conquistas foram conseguidas - e V.
Ex"consignou as duas aqui -, ou seja, o percen
tual destinado ao Poder Judiciário, ao Ministério
Público e ao Poder Legislativo. Quando Deputado
Estadual, mudamos a Constituição do Paraná pa
ra atribuir 3% ao Legislativo e 6% ao Judiciário.
Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, por en
tender que havia um defeito de origem na inicia
tiva da emenda constitucional, que não foi do
Poder Executivo, acabou interpretando pela atual
Constituição e julgou inconstitucional a emenda.
Mas hoje vejo que ela frutifica e trará realmente
a independência do Poder .Judicíário. Sem dinhei
ro, na prática, não há realmente independência
ou autonomia.

É importante, então, que -Judiciário e o Minis
tério Publico passem a prestar contas dessa auto
nomia que terão para a gerência, porque - acho
eu - poder nenhum pode ficar acima de uma
prestação de contas. Está consignada aqui a pres
tação de contas semestral. Mas nós, na Subco-

missão, por iniciativa do Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, introduzimos a possibilidade, retirada,
de audiências públicas, por entendermos que,
quando o Judiciário e o Ministério Público vierem
ao Parlamento prestar contas, será importante ou
virmos a Associação dos Magistrados, a Ordem
dos Advogados do Brasil, a Associação do Minis
tério Público e os defensores públicos, a fim de
permitir que a sociedade brasileira faça um acom
panhamento, pois somente no dia-a-dia poderá
fazer isso.

Faço um apelo a V.Ex"- vou apresentar tam
bém uma emenda nesse sentido - para que 
restabeleça a possibilidade -, não é determina
ção - quando necessária, de o Congresso, na
prestação de contas do Poder Judicuário, realizar
audiências públicas, porque acho que vamos viver
uma nova fase neste Brasil, na qual a opinião
pública, principalmente, e o Parlamento, estarão
extremamente entrelaçados. E será salutar que
isto ocorra através de audlências públicas.

No mais, muito obrigado, e meus cumprimen
tos pelo trabalho magistral que V.Ex"produziu.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - No
bre Constituinte Nilson Sguarezi, o Brasil não é
uma Federação, porque não nasceu de nações
distintas, como os Estados Unidos. Foi um cacoe
te, uma imitação falha. Só há três nações: o Rio
Grande do Sul, Salvador - não a Bahia - e
o resto do País. Se implantarmos o sistema parla
mentar de governo, deveremos isso à nação gaú
cha, ao Estado de V. Ex', que sabe disso pela
história do Rio Grande do Sul, pela sua cultura,
pela lucidez e criatividade de seus homens.

Quero dizer a V. Ex', com toda honestidade,
que o que me levou a restringir a possibilidade
de o Parlamentar ocupar outras funções, senão
aquela para a qual foi eleito, foi o fato de eu dar
importância fundamental ao mandato. Acho que
ele tem um papel específico e irrenunciável. Sem
pre pensei assim. Todavia, no sistema parlamen
tar, em virtude da simbiose, da conjugação entre
o Executivo e o Legislativo, cumpre-se o mandato
e atende-se à representação quando o Parlamen
tar é convocado para ser Ministro de Estado ou,
no Estado, o Deputado Estadual é convocado
para ser Secretário. Foi dentro dessa reflexão que
me orientei naquele sentido. Mas não é o teórico,
não são as reflexões criativas e intelectuais que
se casam com a realidade. Nem sempre isso ocor
re. Eu examinarei, com todo o CUIdado, a obser
vação feita por V. Ex', e aguardarei as emendas
do nobre Constituinte gaúcho e parlamentarista
Nilson Sguarezi.

O SR. CONSTITUINTE NlLSO SGUAREZI 
Evidentemente prestando serviços ao Paraná.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Consulto a Presidência sobre o critério para os
destaques. Serão admitidos destaques exclusiva
mente às emendas oferecidas ao substitutivo do
Relator da Comissão Temática, ou serão também
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recebidos destaques às emendas apresentadas
aos substitutivos das Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, ao responder a questão de ordem
de V. Ex", gostaria de informar ao Plenáriotambém
que há outra questão de ordem neste mesmo
sentido, apresentada em Plenário pelo ilustre
Constituinte MárioAssad, que já obteve, pelo que
fuiinformado, uma resposta formal do Presidente
da Constituinte. Parece-nos que, nesta resposta
- este é o entendimento da presidência também
- seriam admitidos os destaques às emendas
apresentadas inicialmente aos anteprojetos e às
emendas apresentadas ontem, bem como às que
estão sendo apresentadas hoje até as 24 horas.

Espero ter respondido à questão de ordem de
V.Ex" mas formalmente essa questãoserá respon
dida pelo Presidente Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - An
tes do encerramento do prazo.?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
certeza. Penso que até as 4:00 horas da tarde
esta informação já deverá ter chegado à Comissão
Temática.

Tem a palavra o ilustre Constituinte MichelTe
mer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, Sr. Procurador-Geral da República,em
primeiro lugar, fazendo coro às demais vozes,
quero, cumprimentar o Sr. Relator pela lealdade,
pela forma democrática com que conduziu os
trabalhos pertinentes ao seu relatório e com que
submete o mesmo a estas críticas e observações
que aqui estão sendo formuladas.

Quero, Sr. Relator, cingir-me a alguns pontos
do seu relatório. Sabe V. Ex", que no início dos
trabalhos da Constituinte, antagonizaram-se duas
posições razoavelmente radicais no tema referen
te ao Supremo Tribunal Federal. Uma delas pre
tendia uma Corte Constitucional pura, até com
a eliminação do Supremo Tribunal Federal; a ou
tra pretendia a manutenção do Supremo Tribunal
Federal tal como se acha organizado.

Sr. Presidente, participando da Subcomissão
do Poder Judiciário, formulei, na oportunidade,
uma emenda conciliadora que visavaa aumentar
o número de Ministrosdo Supremo Tribunal Fe
deral, mantendo-o, portanto, tal como se acha
estruturado, com os Ministros vitalícios e outros
exercentes de mandato. Esta emenda foiacolhida
na Subcomissão, e V.Ex', homem público virtuo
so e ponderado, adotou outra posição, também
intermediária, pela manutenção do Supremo Tri
bunal Federal com um aumento menor do núme
ro de Ministros, mas fazendo com que as questões
constitucionais, em vez de serem decididas por
uma seção constitucional, tal como se propôs
na Subcomissão, sejam decididas pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal. Honrou-me até V.
Ex" com uma conversa sobre esta matéria, e eu,
imediatamente, aderi à sua idéia,já que o objetivo
expressado por V. Ex" é o de criar uma Corte
Suprema Constitucional. E ninguém melhor do
que os atuais Ministros, aos quais se incorporarão
outros que ali chegarão pela escolha, que V. Ex"
indica no seu relatório, ninguém melhor do que
o Supremo Tribunal Federal, pelo seu Pleno, para
assim proceder.

Entretanto, Sr. Relator, uma das grandes novi
dades na Subcomissão, acolhida com entusias
mo pelos seus participantes, era exatamente a
idéia de audiência pública, não aquela a que se
referiu o Constituinte Nilson Sguarezi, mas au
diência pública a que se submeteriam aqueles
que pretendessem chegar ao Supremo Tribunal
Federal, ou seja, a indicação de um integrante
para o Supremo Tribunal Federal, faria com que
o indicado, imediatamente, se submetesse a uma
argüição pública. Nada mais democrático, mais
participativo, mais enaltecedor e engrandecedor
para o Poder Legislativo, representante máximo
do povo, do que aqueles que integrarão a Corte
Suprema virem prestar depoimento sobre sua vi
da, sobre as suas atividades, sobre a sua compe
tência. Se a Constituição reza- e costume ressal
tar - que o conhecimento jurídico há de ser
público e notório, que seja expressado perante
a Casa do povo mediante uma audiência pública.
Havendo aderido, como disse a V. Ex", à sua ex
pressiva tese incorporada no relatório, imaginei
que V. Ex' iria manter a hipótese da audiência
pública Lendo o substitutivo, e não encontrando
audiência pública, fuiao seu relatórioescrito, para
verificar o que dizia V. Ex" sobre esta tese, que
me parece um exercício democrático inegáv~l,

encontrável, de resto, na nação que é exemplo
para todos nós, os Estados Unidos da Améríca,
onde ninguém se acanha em submeter-se a uma
audiência pública. E o povo sabe que, se alguém
não tem condições de chegar a determinada fun
ção - estenderia isto aos Tribunais de Conta
e a outros tantos órgãos -, sequer se submete
à indicação. De modo que não encontrei, no seu
escrito, justificativa para a retirada deste dispo
sitivo.

Gostaria de ouvi-lo a esse respeito, Sr. Relator.
Estou aqui, naturalmente, para ser convencido
pela palavra sempre pronta, eficiente, inteligente
e sábia de V. Ex'

O outro ponto - e serei rápido no que vou
dizer - diz respeito ao parlamentarismo que V.
Ex" adota. Discordo, data maxlma venia, não
da sua posição engenhosa, inteligente e sábia,
mas do quanto se tem dito em matéria de parla
mentarismo puro, de parlamentarismo misto e
de presidencialismo. Não creio, nobre Relator,que
V. Ex" tenha adotado o parlamentarismo puro.
Houvesse, e confesso que imediatamente aderiria
a ele. V.Ex" conserva para o Presidente da Repú
blica a chefia suprema das Forças Armadas.

Aqui - permita-me um comentário, entre pa
rênteses - um dos nobres Constituintes salientou
que a chefia das Forças Armadas há de ficar com
o Presidente, porque esta é uma instituição per
mante Mas, ao mesmo tempo, há uma contra
dição, porque se diz que o Ministro Militar é tal
e qual os demais Ministros. Então, não vejo razão
para que essa chefia fique com a Presidência da
República, gerando, assim, dois focos de poder,
sendo um centrado no Presidente da República,
fortíssimo, porque não se pode ignorar esta reali
dade brasileira de que o poder militar sempre
teve uma influência extraordinária nas nossas ins
tituições, especialmente na nossa forma gover
nativa. Não podemos ignorar esta realidade, nem
os militares a ignoram.

De outro lado, Sr. Relator,V. Ex" deixa ao Presi
dente da República a inciativado processo legisla
tivo, uma das funções fundamentais de govemo,

porque a lei normalmente se dirige ao adminis
trador. Então, quem está aclministrando é que
vai sentir a necessidade de uma norma geral, de
uma norma legislativaque permita a melhor exe
cução dos trabalhos administrativos. V. Ex" deslo
ca isto do Primeiro-Ministro para o Presidente da
República, formando, penso eu, muito modesta
mente - dois centros de poder. E a hipótese
de dois centros de Poder Executivonão deu certo,
jamais, na história republicana brasileira. Creio
que, ou saímos para um parlamentarismo puro,
ou para um presidencialismo puro.

Sobre isto também gostaria de ouvi-lo,Sr. Rela
tor. Devo até anunciar a V.Ex'que estou apadri
nhando uma emenda que visa a conferir maior
poder ao Legislativo, criando até a figura de um
Primeiro-Ministro, um elo de ligação entre o Exe
cutivoe o Legislativo, fazendo com que esta figura
do Primeiro-Ministro seja até aprovada pelo Parla
mento. Devo dizera V.Ex" que terei oportunidade
de me pronunciar sobre este tema no Grande
Expediente da sessão de hoje, mas gostaria de
ouvi-losobre esta matéria, nobre Relator.

Ainda neste tópico, há o problema levantado
pelo Constituinte Nilson Sguarezi. Realmente há
uma leve constradíção - permita-me dizer 
entre a adoção de um sistema parlamentar em
que uma parcela da atividade do Executivo dele
se desloca para o Legislativo - e, protanto, o
Parlamento vai exercer a atividade Executiva 
e o impedimento ao Deputado e ao Senador, de
exercer a função de Ministro de Estado ou de
Secretário, parcela também da atividade execu
tiva.

Finalmente, nobre Relator, uma última palavra.
verificono relatóriodispositivosamplos e adequa
dos referentes ao Ministério Público, à Magistra
tura, ao advodado, à Defensoria Pública,um órgão
especial e primoroso, existente em três ou quatro
Estados, que deve ser previsto na Constituição.
Mas, no momento em que queremos enaltecer
a Federação, no momento em que queremos res
taurar a autonomia dos Estados, não vejo uma
palavra sequer sobre a representação Judicial dos
.Estados. Devo dizer a V. Ex" que estou encami
nhando, para sua apreciação, uma emenda dis
pondo a respeito desta matéria.

No mais, Sr. Presidente, agradeço-lhe a oportu
nidade da palavra. Quero cumprimentar o Sr. Re
lator não só pelo magnífico relatório, como, espe
cialmente, por esta forma muito democrática, co
mo salientei, com que V. EX' traz à nossa aprecia
ção o seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
ConstituinteMichelTemer, cada homem aprende
muito com o pai, em regra. E meu pai disse-me
certa vez:"Quando você amadurecer, no momen
to em que olhar para um homem, pela primeira
vez,será capaz de identificara sua personalidade,
o seu caráter." Conhecia V. Ex" de nome, como
jurista e como homem sério. Não pude identificar,
no primeiro momento, que aquela feição física
era de MichelTemer. E sem saber que era Michel
Temer, identifiquei em V. Ex' um homem sério,
um homem de bem, e, de logo, estabeleceu-se
um elo de simpatia entre mim e o Constituinte
MichelTemer.
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o SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER 
Uma grande honra para mim, Constituinte Egídio
Ferreira Uma.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - O
Procurador Geral da República, ao meu lado, Dr.
Pertence, a quem quero muito bem e admiro,
no momento em que V.Ex' se referia à omissão
quanto à audiência pública, para a escolha dos
Ministros da Suprema Corte de Justiça, da Corte
Constitucional, não se conteve e disse: "Foi o
sono". Não tenho necessidade de dar explicação
amais.

Quanto à questão do parlamentarismo, con
cordo com V.Ex' já dei entrevistas neste sentido:
ou adotaremos o presidencialismo ou o sistema
de governo parlamentar. Só que estamos diante
de um grande desafio: o conjuntural. São as con
tradições do processo, é a dialética deste processo
que temos o dever de administrar e, dentro dela,
encontrar uma solução possível e que seja a me
lhor. V.Ex' se lembra do grande drama da Alema
nha, depois da I Guerra Mundial, com a Consti
tuição de Weimar, que instituiu um parlamen
tarismo tentando estabilizar o regime político ale
mão. E não obteve êxito, porque concentrou ex
cesso de poderes no Chefe de Estado. O resultado
disso foi Adolf Hitler e tudo o que ele provocou
no mundo. Sabe V. Ex' também que, depois da
fi Guerra Mundial, prevalecendo-se uma vez mais
da conjuntura, os alemães elegeram um sistema
parlamentarista tanto quanto possível perfeito,
que tem funcionado muito bem. Se não me falha
a memória, só houve, de lá até aqui, uma única
dissolução do Congresso, e a Alemanha é hoje
o que todos sabemos. Foram necessárias etapas,
foi indispensável administrar o processo dialético
e a contradição da História, para que eles chegas
sem ao regime que têm hoje.

Tenho certeza de que V.Ex' ajudará muito esta
Casa, particularmente o Relator, no sentido de
se identificar o sistema preciso e possível para
o momento, mesmo que tenhamos a obrigação
e o dever de ficar detectando o curso do processo
politico para aperfeiçoar esse sistema, até estabe
lecendo uma disposição genérica que permita,
sem falhas técnicas, a correção desse sistema
no curso da História brasileira.

Quanto à questão dos Ministros e dos Secre
tários de Estado, V. Ex" cometeu um equívoco
- permita que eu o diga. Previ claramente que
Parlamentares federais podem ocupar o Minis
tério e que Deputados estaduais poderão ser Se
cretários de Estado. E fiz isto exatamente porque
no Governo de sistema parlamentarista há uma
simbiose - e eu usei esta palavra - há uma
conjução entre o poder Legislativoe o Poder Exe
cutivo. Retirei os demais a partir de uma reflexão
de que o mandato popular é um compromisso
muito sério e SÓ excepcionalmente deve ser inter
rompido ou quebrado. Mas, de qualquer modo,
refletirei sobre a observação de V.Ex' para esten
der um pouco mais essa permissão e essa facul
dade.

No mais, aguardo com ansiedade e redobrado
interesse as emendas de V.Ex', porque o respeito
e reconheço a autoridade do Constituinte Michel
Temer não só como homem, sob o aspecto ético,
mas como jurista.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
havendo mais oradores ínscrístos, a Presidência

vai encerrar a sessão. Antes, porém, gostaria de
reiterar os agradecimentos às diversas associa
ções de classe aqui presentes, e, em particular,
a presença do ilustre Procurador-Geral da Repú
blica, Dr Sepúlveda Pertence.

Há uma reunião marcada para amanhã, às 10
horas, cuja pauta já é do conhecimento dos Srs.
Constituintes. Gostaria que nela encerrássemos
o processo de votação dessas duas matérias im
portantes e fundamentais para o trabalho de toda
a Constituinte.

Está encerrada a sessão.

6' Reunião Orctinária

Às dez horas do dia dez de junho de mil nove
centos e oitenta e sete, em sala própria do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são da Organização dos Poderes e Sistema de
Govemo, sob a Presidência do Sr. Constituinte
Oscar Corrêa - Presidente, presentes os Srs.
Constituintes: Mauricio Corrêa e Dalton Canabra
va - Vice-Presidentes, AcivalGomes, Agassiz Al
meida, Albérico Filho, Egídio Ferreira Lima, Gene
baldo Correia, Hélio Manhães, Henrique Eduardo
Alves,Jorge Hage, Jorge Leite,José Fogaça, Juta
hy Júnior, Leite Chaves, Luiz Viana,Manoel Ribei
ro, Michel Temer, MiroTeixeira, Moysés Pimentel,
Nelson Wedekin, NilsoSguarezi, Osvaldo Macedo,
Plínio Martins, SílvioAbreu, Enoc Vieira,Erico Pe
goraro, Humberto Souto, José Jorge, Leur Lo
manto, Lúcio Alcântara, Paes Landim, Ronaro
Corrêa, Vinicius Cansanção, Bonifácio de Andra
da, VictorFaccioni, Bocayuva Cunha, VivaldoBar
bosa, Farabulini Júnior, Plínio Arruda Sampaio,
Eduardo Bonfim, Carlos De'Carli, Djenal Gonçal
ves, Ibsen Pinheiro, Israel Pinheiro, Ivo Mainardi,
José Geraldo, José Guedes, Manoel Moreira, Mil
ton Reis, Nestor Duarte, Robson Marinho Tito
Costa, Costa Ferreira, Édison Lobão, M~ssias
Góis, Adhemar de Barros Filho, Marluce Moreira
Pinto e Adolfo Oliveira.Compareceu mais o Cons
tituinte José Genoino. A Ata da reunião anterior
foi aprovada por unanimidade. Ordem do Dia:
1) - OF·GP-O·293/86-ArtC - do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte - que "en
caminha recurso apresentado pelo Constituinte
Amaral Netto à decisão da Presidência em Ques
tão de Ordem levantada na sessão de 20 do cor
rente, relativamente a substituição de relator ven
cido em Subcomissão Constitucional". Relator:
Constituinte Egídio Ferreira Uma. Parecer: pela
improcedência do recurso. Em votação, foi apro
vado o parecer do relator. O Constituinte Manoel
Ribeiro pediu verificação de votação. Feita a cha
mada nominal, votaram sim os seguintes Srs.
Constituintes: Acival Gomes, Bocayuva Cunha,
Dalton Canabrava, Eduardo Bonfim, Egídio Fer
reira Lima, Farabulini Júnior, Genebaldo Correia,
Henrique Eduardo Alves,Jorge Hage, Jorge Leite,
José Fogaça, Jutahy Júnior, Leite Chaves, Leur
Lomanto, Lúcio Alcântara, Luiz Viana, Mauricio
Corrêa, MiroTeixeira, Nelson Wedekin, Oscar Cor
rêa, Osvaldo Macedo, Plínío Arruda Sampaio, Ro
naro Corrêa, Carlos De'Carli, Djenal Gonçalves,
Nestor Duarte, Marluce Moreira Pinto, Tito Costa,
IvoMainardi, Robson Marinho e José Guedes. Vo
taram não os Constituintes Bonifácio de Andrada,
Enoc Vieirae Manoel Ribeiro.O Constituinte Albé
rico Filho absteve-se de votar. O Sr. Presidente
anunciou o resultado da votação: votaram sim

31 Constituintes; votaram não 3 Constituintes.
Aprovado o parecer do Relator. 2) - OF·GP·o
294/87 -ArtC - do Sr. Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte - que "encaminha recurso
apresentado pelo Constituinte José Genoino à de
cisão da Presidência em Questão de Ordem le
vantada na sessão de 20 do corrente, relativa
mente à composição partidária na Comissão de
Sistematização". Relator: Constituinte Egídio Fer
reira Lima. Parecer: pela improcedência do recur
so. Em votação nominal, foi aprovado o parecer
do relator. Votaram sim os Constituintes: Albérico
Filho Dalton Canabrava, Egídio Ferreira Uma, Ge
nebaldo Correia, Henrique Eduardo Alves, Hum
berto Souto, Jorge Leite, José Fogaça, José Jor
ge, JutahyJúnior, Leite Chaves, LuizViana,Michel
Temer, Miro Teixeira, Oscar Corrêa, Osvaldo Ma
cedo, Paes Landim, Plínio Martins, Vinícius Can
sanção, Carlos De'Carli, Ibsen Pinheiro, Djenal
Gonçalves, Costa Ferreira, Israel Pinheiro, Nestor
Duarte, Marluce Moreira Pinto, Tito Costa, Manoel
Moreira, IvoMainardi, Robson Marinho, José Gue
des, Milton Reis, José Geraldo e Messias Góis.
Votaram não os Constituintes: AcivalGomes, Bo
cayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Eduardo
Bonfim, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Farabulini
Júnior, Jorge Hage, Leur Lomanto, Lúcio Alcân
tara, Manoel Ribeiro, Mauricio Corrêa, Nelson We
dekin, Plínio Arruda Sampaio, Ronaro Corrêa e
Vivaldo Barbosa. Aprovado o parecer do relator.
As notas gravadas depois de traduzidas passarão
a integrar a presente Ata.Encerramento: Às onze
horas e quarenta minutos, nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião e, para constar,
eu Ruy Omar Prudêncio, Secretário, lavrei a pre
sente Ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Há nú
mero regimental para a abertura dos nossos tra
balhos.

Atendendo à solicitação do Sr. Constituinte Jor
ge Hage, que pediu a dispensa da leitura da ata,
vamos passar à discussão e votação, do seu re
querimento.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitura
da ata.)

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa)-Tem a
palavra V.Ex' pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, no dia 26 de maio, último, aprova
mos o regulamento interno que vai reger os traba
lhos da Comissão da Organização dos Poderes
e Sistema de Govemo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Dia 27.
Só para corrigir V.Ex' .

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
No impresso está escrito 26. Em todo o caso,

vamos corrigir para 27.
Gostaria de solicitar a V. Ex" que propusesse

a esta Comissão uma modificação que reputo
fundamental em nosso Regimento. Creio até que
isso passou por equívoco, por distração por lapso
nosso. Veja.V. Ex' que o art. 25, "Das Questões
de Ordem, no seu § 5°, diz "Da decisão do Presi
dente sobre questão de ordem não caberá recurso
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ao Plenário da Comissão". Creio que é o contrário.
Proponho que se retire a expressão "não". Ao
contrário, da decisão do Presidente sobre questão
de ordem caberá recurso ao Plenário da Comis
são.

O Regimento Interno aprovado, a Resolução
n° 2, de 1987, não nos obriga a respeitar isto
aqui instituído.

Formalmente, peço a V.Ex" que faculte a discus
são e depois, a votação de uma proposta concreta
que faço, no sentido de que a1iba ao nosso plená
rio decidir sobre questão de ordem resolvida pela
Presidência da nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço a
V.Ex que formule a sua emenda, por escrito, à
Mesa e, após as nossas discussões e votação,
a matéria será examinada pelo Plenário.

Esta Presidência gostaria de, em complemen
tação à informação de ontem sobre a composição
da Comissão Temática, levantada pelo ilustre
Constituinte Bocayuva Cunha, ler para V. Ex" a
correspondência encaminhada a esta Comissão
Temática por parte do ilustre Constituinte Ulysses
Guimarães que, por sua vez, recebeu uma carta
no seguinte teor, do Constituinte Mário Covas,
Líder do PMDB na Assembléia Nacional Cons
tituinte:

"Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício GP-O

350/87-ANC, de 3-6-87, de V.Ex", informo
que esta Liderança já adotou as providên
cias necessárias a restabelecer o número
de membros a que o PMDB tem direito
na Comissão de Organização dos Poderes
e Sistema de Governo conforme altera
ções de composição de Comissões comu
nicada a V.Ex" através do Ofício rr 125/87,
de 4-6-87, desta Liderança.

Aproveito a oportunidade para renovar
a V.U" protestos de elevado apreço e con
sideração - SenadorMário Covas, Líder
do PMDBna Assembléia Nacional Consti
tuinte".

Em outro oficio, assinado pelo Constituinte Eu
clides Scalco, é comunicado ao ilustre Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte que o Cons
tituinte LuizHenrique foi destituído da sua condi
ção de membro titular da nossa Comissão Temá
tica.

A pauta dos nossos trabalhos de hoje prevê
a votação de dois recursos que já estão sendo
discutidos na nossa Comissão Temática pela
quarta vez.

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

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem V.
Ex" a palavra, pela ordem.

Quero apenas anunciar a ordem de votação.
Em primeiro lugar, será votado o recurso do
Constituinte José Genoíno e, logo após, o do
Constituinte Amaral Netto.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente requeiro à Mesa inversão de pauta, co
locando em votação primeiro o recursso do Cons
tituinte Amaral Netto.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Está em
votação a proposta do Constituinte MiroTeixeira,

propondo a inversão de pauta. Os Srs, Consti
tumtes a ela favoráveis permaneçam como estão.
(Pausa.) Está aprovada.

Fica portanto, invertida a pauta.
Vamos votar, inicialmente, o recurso do Consti

tuinte Amaral Netto, manifestado contra decisão
do presidente da Assembléia Nacional Constituin
te, que recebeu parecer contrário por parte do
Constituinte Egídio Ferreira Lima. Está em vota
ção o parecer do Relator, Constituinte Egjdio Fer
reira Uma, contrário ao recurso interposto pelo
Constituinte Amaral Netto. Os Srs. Constituintes
favoráveis ao parecer do Relator permaneçam co
mo estão. (Pausa.) Está aprovado.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO
Sr presidente, peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa)-É regi
mental a solicitação de V. Ex" Vamos passar à
verificação de votação.

(Procede-se à votaçêo.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência consulta se algum Constituinte titular
ou suplente deixou de votar. (Pausa.)

Não havendo mais nenhum voto a ser reco
lhido, a Presidência anuncia o resultado: 31 Cons
tituintes votaram "sim"; 3 Constituinte votarão
"não"; houve uma abstenção. Está aprovado o
parecer do Sr. Relator.

Vamos passar à votação do segundo item da
pauta, o recurso interposto pelo ilustre Consti
tuinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

I
O SR. PRESIDENl'j:: (Oscar Corrêa) - V.Ex"

tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Solicito à Presidên:cia e aos nobres colegas desta
Comissão Temática, compreensão no sentido de
permitirem ao autor do recurso e ao Relator da
Comissão o encaminhamento da votação da ma
téria sem que se extrapolem os cinco minutos
destinados a cada um. A matéria é importante,
e há vários colegas Constituintes desta Comissão
que não participaram dos debates nas sessões
anteriores. Daí por que faço esta reivindicação
à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência aquiesce à solicitação do nobre Consti
tuinte José Genoíno, e faz apelo a S. Ex" no sentido
de que se atenha ao tempo máximo de cinco
minutos, como determina o nosso Regimento.
Em seguida, darei a palavra ao ilustre Sr. Relator,
para que possa defender seu relatório.

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Sr. Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, a Comis
são de Organização de Poderes e Sistema de Go
verno tem papel de importância para a Assem
bléia Nacional Constituinte porque se assemelha
à Comissão de Constituição e Justiça; é uma Co
missão que zela, fiscaliza, que tem o poder de
resguardar a respeitabilidade da Constituição da
Assembléia Nacional Constituinte, que é o seu
Regimento Intemo.

Por isso, considero que o recurso apresentado
a esta Comissão coloca à Comissão de Organi
zação de Poderes e Sistema de Govemo duas

opções daras e cristalinas. De um lado, esta Co
missão terá que optar pela verdade regimental,
pela respeitabilidade do Regimento, que é daro
em dois pontos. O primeiro refere-se ao número
de membros da Comissão de Sistematização, que
deve ser de 49, como diz o § l° do art. 13, acres
cido de 40, que são os Presidentes e Relatores
das Comissões e os Relatores das Subcomissões.
O segundo ponto diz respeito a que se deve levar
em conta algo absolutamente certo, ou seja, que
todos os partidos terão naquela Comissão, entre
o número fIXO de 49 Constituintes.

O § 2° do art. 13 é que permite a esta Comissão
certa flexibilidadepara examinar as matérias, pois
afirma que as lideranças partidárias indicarão re
presentantes das Comissões, obedecendo, tanto
quanto possível, a proporcionalidade.

Portanto, nobre Presidente e nobre Relator, de
que a Comissão de Sistematização não pode ser
constituída de 93 membros não há dúvida algu
ma; de que tem de contar com a presença de
todos os partidos também não há dúvida alguma.
Se esta questão não for resolvida de maneira lim
pa e clara, abrir-se-á um precedente na Consti
tuinte e esta Comissão, que podemos equiparar
à Comissão de Constituição e Justiça, estará dan
do aval a uma irregularidade regimental.

Um membro desta Comissão perguntou-me
se, caso existisse uma Comissão de Regimento
Interno da Constituinte, ela deveria ser consultada.
Respondi a esse companheiro que o Relator da
Comissão de Regimento Interno, disse as seguin
tes palavras: "Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
como foi mencionado o fato de que fui Relator
do Regimento, quero dizer que, efetivamente, ele
fixa em 49 o número de componentes da Comis
são de Sistematização. É inequívoco este núme
ro". Acrescido a ele os 40, resultam 89 membros,
esta Comissão terá que acatar meu recurso por
que diz respeito ao Regimento da Constituinte,
a uma questão fundamental.

O SR. PRESIDENTE «()~~'lI' Corrêa) - Esta
Presidência gostaria de chamar a atenção dos
nobres Constituintes e informar-lhes que há um
orador na tribuna.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Esta Comissão não pode ser influenciada. Por
circunstâncias e contingências políticas, pois, se
levado em conta esse dado nesta decisão, estare
mos colocando o Regimento da Constituinte em
segundo plano e, em primeiro, estarão as conve
niências políticas e os interesses partidários. O
que está em jogo em meu recurso não é apenas
e simplesmente uma vaga a mais para o PT ou
para o PDT. O que está em questão em meu
recurso é a seriedade de um Regimento Interno,
que tem que ser respeitado. Esta Comissão deve
dizer à Mesa da Assembléia Nacional ConstItuinte
que o Regimento Interno não pode ser rasgado.
Agora, quando entrarmos nos momentos decisi
vos da Constituinte, nas Comissões Temáticas,
uo plenário da Constituinte, com votações sobre
temas da maior importância, se este Regimento
for desrespeitado, estaremos abrindo um prece
dente, um caminho para que a própria respeita
bilidade da Constituinte seja colocada em ques
tão.

Este o fundamento do meu recurso. Chamo
a atenção dos membros desta Comissão para
o fato de que, ao acatar este recurso, estamos
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acatando a left"a do Regimento Interno, que fixa
em 49 mais 40 o número demembros da Comis
são de Sistematização,' garantindo a representa
ção de todos os partidos.

Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Constituin
tes.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Relator Egídio Ferreira Uma.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Urna) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, gostaria muito de
poder atender a um colega de Comissão. Quero
dizerao Constituinte José Genoíno que estou ab
solutamente tranqüilo e que não desrespeitei o
Regimento quando dei o parecer. Se no seu argu
mento e na sua proposição houvesse pelo menos
um vislumbre de direito, atenderia a S. Ex-

Peço a paciência dos companheiros para ler
rapidamente o texto e dar a minha interpretação:

§ 1"do art. 13·

"Além das Comissões referidas neste arti
go, haverá uma Comissão de Sistematização,
integrada inicialmente por 49 membros e
igual número de suplentes, a qual terá sua
composição complementada com os Presi
dentes e Relatores das demais Comissões
e os Relatores das Subcomissões, assegu
rada a participação de todos os partidos com
assento na Assembléia."

§ 2°: "Os membros de cada Comissão
serão indicados pelas lideranças partidárias,
obedecido em cada uma delas, tanto quanto
possível, o critério da proporcionalidade par
tidária, que se aplica ainda ao conjunto de
cargos de Presidentes, Vice-Presidentese Re
lator."

Srs. Constituintes, o Regimento estabeleceu o
número de 63 membros para cada Comissão.
Nesta, houve uma questão de ordem levantada
pelo Constituinte Bocayuva Cunha, para que se
respeitasse esse número. Quanto à Comissão de
Sistematização, sabiamente a Constituinte deixou
em aberto o número de integrantes; disse que
seriam inicialmente49, acrescentando-se, depois,
os Presidentes das Comissões Temáticas, seus
Relatores e os Relatores das Subcomissões. Man
dou, no § 2°,que se aplicasse a proporcionalidade.
Estaproporcionalidade não se poderia aplicar so
bre o grupo de Presidentes e Relatores; então,
foi aplicada sobre os 49, número inicial. Consta
tou-se, após essa aplicação, que nem todos os
partidos haviam sido contemplados. Até o PT foi
contemplado. Acresceu-se, pois, o número pre
tendido pelo Constituinte José Genoíno, que o
Regimento não prevê, para que se atendesse ao
comando do Regimento de que todos os partidos
participassem da Comissão.

É indiscutível que a interpretação da Mesa da
Constituinte é precisa, exata e atende, séria e ho
nestamente, aos termos do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação o parecer do Relator, contrário ao recurso
pelo ilustre Constituinte José Genoíno. Os Srs.
Constituintes favoráveis ao recurso permaneçam
como estão. (Pausa.) Está aprovado o parecer
do ilustre Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO 
Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O SR.PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Por soli
citação de V. Ex-, vamos passar à verificação de
votação. Quem for a favor do parecer do Relator,
votará "sim;" quem for contra, votará "não".

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - AMesa
vai proclamar o resuitado. Votaram "sim", acom
panhando o Relator, 34 Constituintes, votaram
"não", 16 Constituintes. Está aprovado o parecer
do Relator.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ GENOfNO 
Para tristeza da Assembléia Nacional Constituintel

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Há so
bre a mesa pedido de emenda ao Regulamento
Intemo da Comissão Temática, apresentado pelo
ilustre Constituinte Bocayuva Cunha, nos seguin
tes termos:

"Vimos,pelo presente, propor a supressão
da expressão "não" ao § 5° do art. 25 do
nosso Regulamento Interno."

Pela emenda apresentada pelo ilustre Consti
tuinte Bocayuva Cunha, nosso Regulamento pas
saria a ter a seguinte redação:

"Da decisão do Presidente sobre questão
de ordem caberá recurso ao Plenário da Co
missão."

Em discussão a proposta do Constituinte Bo
cayuva Cunha.

APresidência pede desculpas ao Plenário,pois,
regimentalmente, distribuiua proposta ao Relator,
para que S. Ex-proferisse o seu voto.

Tem a palavra o Relator, para proferir o seu
parecer.

O SR.RELATOR (EgídioFerreira Uma) -Que
ro pedir ao Plenário um pouco de paciência para
que eu me assenhore do assunto durante dois
minutos. (Pausa.) Sr. Presidente, estou habilitado
a proferir o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

Esta Presidência pede aos Srs. Constituintes
que retomem aos seus lugares, em especial o
ilustre Constituinte José Genoíno, por quem esta
Presidência tem uma estima toda especial.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o Constituinte Bo
cayuva Cunha, que se tem revelado de uma efi
ciência e de um zelo fora do comum, não s6
nos trabalhos desta Comissão, mas também nos
da Subcomissão, quando reiteradamente procu
rava este Relator, propõe que seja derrogado o
parágrafo 5°do art. 25 do Regimento Interno desta
Comissão, que diz o seguinte:

"Da decisão do Presidente sobre questão
de ordem não caberá recurso ao plenário
da Comissão."

O Constituinte Bocayuva Cunha deseja que se
tire o "não", ficando afirmativae positiva a dispo
sição. Tecnicamente, isso somente poderá ocor
rer com uma alteração do Regimento, colocando
em votação a emenda por ele proposta.

Quanto à decisão do Presidente, ele a dirá de
pois. O Regimento desta Comissão, tendo em
vista o silêncio absoluto do Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte a respeito da matéria,

socorreu-se do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados que em seu art. 55 diz o seguinte:

"O membro de Comissão pode levantar
questão de ordem sobre a ação ou omissão
do 6rgão técnico que integra. Somente de
pois de resolvida.conclusivamente, pelo seu
Presidente, poderá a questão ser levada, em
grau de recurso, por escrito, ou oralmente
ao Presidente da Câmara."

O Regimento desta Comissão, tecnicamente,
indo as suas fontes, está correto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência insiste em que o Auditório ouça com
atençãoo ilustre Relator. Acho que é o mínimo
de preço e de solidariedade que devemos neste
momento a S. Ex-

O SR. RELATOR (Egidio Ferreira Lima) -
V.Ex"desculpem a interrupção.

O nosso Regulamento baseou-se no Regimen
to Interno da Câmara, em face do silêncio do
Regimento da Constituinte. O próprio Regimento
da Constituinte dizexpressamente:

"Na resolução de casos omissos neste Re
gimento. a Presidência poderá valer-se, sub
sidiariamente. do estabelecido nos Regimen
tos da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal".

O meu parecer é no sentido de que cabe o
recurso do Constituinte Bocayuva Cunha para o
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
pois o Regimento Interno da Câmara é claro. "O
membro de Comissão" - Comissão da Câmara
- "pode levantar questão de ordem dentro da
Comissão sobre a ação ou omissão do órgão
técnico que integra" - ação ou omissão dele.
Somente depois de resolvida conclusivamente
pelo seu Presidente, poderá a questão ser levada,
em grau de recurso, por escrito, ou oralmente,
ao Presidente da Câmara". Substitui-se o Presi
dente da Câmara pelo Presidente da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêe) - Esta
Presidência quer informar ao Plenárioque o ilustre
RelatorEgídio Ferreira Uma está dando seu pare
cer à proposta do Constituinte Bocayuva Cunha.
Logo em seguida, colocará em discussão o pare
cer do ilustre Relator,razão pela qual solícitaante
cipadamente ao ilustre Constituinte Bocayuva Cu
nha que se inscreva regimentalmente para discutir
o parecer.

'Continua o Relator com a palavra.

OSR. RELATOR (EgidioFerreira Uma) - Que
ro dizer que, em termos regimentais, ele tem res
paldo, tem uma fonte.

O SR. CONSmUlNTE BOCAYITVA CUNHA
APenas uma palavrinha,nobre Relator.Lembra-se
de que fizemos nosso Regimento?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) -
V. Ex- fala depois, Constituinte Bocayuva Cunha.
Eu o ouvirei com o maior prazer.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência reitera apelo ao ilustre Constituinte
Bocayuva Cunha no sentido de que aguarde, já
que tem sido sempre muito solícito aos apelos
da Presidência.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - O
que quero dizer é que, nos termos em que está
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o Regimento da Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Governo, o recurso não
cabe, senão para o Presidente da Constituinte,
a não ser que esta Comissão, em outra decisão,
derrogando esta disposição, possa alterar o que
aqui está contido. O Presidente não terá, a meu
ver, como interferir senão como questão de or
dem.

o SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Perfeito.V. Ex' é um sábio.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em dis
cussão o parecer. Como autor da proposta, con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Bocayuva
Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, depois da intervenção do nosso
Relator,não me cabe dizer mais nada. Estou intei
ramente de acordo com S. Ex'

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Aperte a minha mão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Está
inscrito o ilustre Constituinte Maurício Corrêa, a
quem concedo a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA
O Constituinte Bocayuva Cunha não desistiu da
sua proposta?

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Demaneira nenhuma.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA
Sr. Presidente, data venia do emitente Relator,
parace-me adequada a proposição formulada pe
lo ilustre Constituinte Bocayuva Cunha. A invoca
ção feita pelo Relator do suprimento do Regi
mento Intemo da Câmara não se aplica na hipó
tese desta comissão temática. Na verdade, o Regi
mento da Câmara se adapta a uma questão de
normalidade, quando os trabalhos se processam
dentro daquela rotina. Sabemos que aqui, na As
sembléia Nacional Constituinte, estamos sendo
engolidos pelos prazos. Esta é a única oportu
nidade que temos de fazer prevalecer determi
nados pontos de vistaou questões aqui levantadas
que, às vezes, são profundamente antidemocrá
ticas. Numa das sessões que V.Ex' presidiu, tam
bém por inovação do ilustre Constituinte Bocayu
va Cunha, questionou-se sobre o número do quo
rum, mas V. Ex"não acatou a questão de ordem
levantada por S. Ex", sob a alegação de que o
quorum de 64 também estava certo. Posterior
mente, V. Ex' trouxe a informação do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte de que o
ilustreConstituinte LuizHenrique se haviaretirado,
sendo, portanto, restabelecido o quorum normal
de 63.

Portanto, parece-me absolutamente democrá
tico que se inclua no nosso regulamento, a possi
bilidade de revermos as decisões proferidas pelo
Presidente. Do contrário, a palavra de V.Ex"sem
pre prevaleceria. Portanto, dentro do regime de
mocrático que procuramos imprimir nesta As
sembléia Nacional Constituinte, das decisões de
V. Ex"- e esta é uma questão usual em todos
os regimentos, desde o da Ordem dos Advogados
do Brasil ou o de qualquer associação de classe
-deve caber recurso ao Plenário.Parece-me per
feitamente justo e adequado que a decisão de
V.Ex', levantando questão de ordem um Consti-

tuinte, caiba recurso ao Plenário. Do contrário,
não estamos fazendo absolutamente nada, senão
respaldar a decisão que, às vezes, por equívoco,
erradamente, é tomada por V. Ex" Parece-me per
feitamente adequado que das decisões de V. Ex'
caiba recurso a este Plenário.

Sou favorável a que se dê provimento à pro
posta do ilustre Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre ConstituinteJorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, parece-me que está havendo certa
confusão. O que o Constituinte Bocayuva Cunha
faz neste momento não é levantar uma questão
de ordem, mas requerer destaque para alteração
do § 5° do art. 25 do Regimento, que foiaprovado
em bloco, ressalvados os destaques. Posto isso,
não se trata de aplicar subsidiariamente o dispo
sitivodo Regimento da Câmara, para que só tives
se cabimento encaminhar a questão de ordem
ao Presidente da Câmara. O que cabe realmente
é alterá-lo, baseado no § 3" do art. 74 do Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte, que
não é omisso e rezaque da decisão da Presidência
em questão de ordem caberá, com o apoiamento
de no mínimo 35 Constituintes, recurso ao Ple
nário.

É esta, a meu ver, a primeira fonte de analogia,
sem precisarmos ir ao Regimento da Câmara nem
ao Congresso. A primeira analogia para aplicação
aqui é este dispositivo sobre questões de ordem
no Plenário da Constituinte. Admitindo o § 3" do
art. 74 o recurso ao Plenário da decisão da Presi
dência, a meu ver, o Regimento da nossa Comis
são poderia beber nesta fonte e admitir também
o recurso ao Plenário, sem que precisamos recor
rer Regimento da Câmara argumentando omis
são de nosso Regimento, o que não é o caso.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Egídio Fer
reira Lima.

O SR RELATOR (Egídio Ferreira Uma) -Ini
cialmente, gostaria de dizer ao Constituinte Mau
rício Corrêa que não há por que dizerdata venia,
afirmei exatamente o que colocou o Constituinte
Jorge Hage. Apenas o Constituinte Jorge Hage
trouxe uma contribuição que me escapou, pela
rapidez com que examinei o assunto, pois o pró
prio Regimento, que eu havia dito ser omisso,
é realmente uma fonte. Peço escusas ao Plenário
por isto e lhe agradeço a contribuição técnica
que deu ao Constituinte.

Vamos transformar a questão de ordem levan
tada pelo Constituinte Bocayuva Cunha em ernen
da destacada para que seja votada, derrogando
a expressão "não" constante do Regimento. Acho
que com isso tranqüilizaremos todos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
havendo mais oradores inscritos para a discussão
da matéria, vamos passar à sua votação. Os Srs. ,
Constituintes favoráveis ao Relator permaneçam
como estão. O Relatordeu voto favorável à emen
da supressiva de autoria ao ilustre Constutinte
Bocayuva Cunha. Os Constituintes que a apro
vam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovada.

Esta Presidência determina que seja excluído
do seu Regimento Intemo o termo "não". Desta

maneira, o art. 25, § 5°, passará a ter a seguinte
redação:

"Da decisão do Presidente sobre questão
de ordem caberá recurso ao Plenário da Co
missão."

Antes de encerrar esta sessão, a Presidência
gostaria que fosse registrado e consignado em
ata um voto de pesar pelo falecimento do ex-De
putado e pai do nosso colega Constituinte Sílvio
Abreu. Peço à Secretaria que faça constar em
ata o nosso voto de pesar.

Concedo a palavra ao Constituinte Genebaldo
Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA-Sr. Presidente, pediria a V. Ex' que esclare
cesse o Plenário a respeito do comportamento
da Mesa em relação ao prazo para recebimento
dos destaques.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A apre
sentação de destaques é normalmente feitaquan
do do início da votação da matéria. Não há ainda
horário estipulado por esta Presidência, mas, pos
sivelmente, a sessão será realizada na manhã de
sexta-feira. De qualquer maneira, vamos tomar
as providências necessárias para que V. Ex' e to
dos os membros da Comissão tomem conheci
mento da data e do horário.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
RÊIA - Gostaria ainda que V. Ex' esclarecesse,
embora tenha sido distribuídodocumento do Pre
sidente Ulysses Guimarães, se o entendimento
é no sentido de que só é possivel pedido de desta
que para emendas apresentadas ao anteprojeto.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Aoante
projeto e às emendas apresentadas anteontem
ao substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
RÊIA - Não se poderá, portanto, pedir destaque
para emendas apresentadas ao relatório de cada
Subcomissão. O que se entende por anteprojeto?

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - O rela
tório transformou-se em anteprojeto, anteprojeto
esse que foi apresentado à Comissão Temática.
Os anteprojetos é que nos foram encaminhados.
Cabem emendas a esses anteprojetos.

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

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

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a redação do item 2 do ofíciodo Presi
dente Ulysses Guimarães diz:

"Poderão ser oferecidos destaques às
emendas apresentadas aos anteprojetos e
aos substitutivos do Relator, bem como a
partes deste e do substitutivo final."

Quer me parecer que os anteprojetos referidos
são os das Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - São
os encaminhados às Comissões Temáticas pelas
Subcomissões do Legislativo, do Executivo e do
Judiciário. Então, as emendas a eles apresentadas
terão oportunidade de ser destacadas.
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o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - O
que não pode são dispositivos dos anteprojetos.

O SR.PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -É exata
mente este o entendimento da Presidência.

Não havendo mais oradores inscritos, nem as
suntos a tratar, declaro encerrada a sessão.

SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO
ESTADO, DASOCIEDADE E

DE SUA SEGURANÇA

17" Reunião Ordinária, realizada
em 23 de maio de 1987

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze
horas e trinta minutos, na Sala de Relações Exte
riores - Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão de Defesa do Estado, da Socie
dade e de sua Segurança; sob a Presidência do
Senhor Constituinte José Tavares, com a presen
ça dos seguintes Constituintes: Arnaldo Martins,
Asdrubal Bentes, Carlos Benevides, Daso Coim
bra, Ezio Ferreira, HélioRosas, José Genoíno, Ot
tomar Pinto, Raimundo Líra, Ralph Biasi, Ricardo
Fiuza,Roberto Brant, Ricardo Izar,Sadie Hauache,
Telmo Kirst,Alfredo Campos, Furtado Leite, Ge
raldo Fleming, Cardoso Alves,Jorge Viana, Lysâ
neas Maciel e Dionísio Hage. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou inicia
dos os trabalhos e passou a leitura da Ata da
Reuníão anterior, que foi aprovada por unanimi
dade. O Senhor Presidente passou a palavra ao
Relator, Constituinte Ricardo Fiuza para proceder
a leitura do Substitutivo. Prosseguindo, procede
se a votação. Aprovado o Substitutivo, o Senhor
Presidente passou à votação dos seguintes pedi
dos de Destaque: Emenda n° 4Boo77-2, de auto
ria do Constituinte José Genoíno; Emenda n°
4BOI53-1, de autoria do Constituinte Lysâneas
Maciel;Emenda rr 480157-, de autoria do Consti
tuinte Lysâneas Maciel, Destaque do Parágro 7",
do Artigo 1° do Substitutivo, de autoria do Consti
tuinte José Genoíno; Destaque do Inciso I, do
artigo 2° do Substitutivo, de autoria do Consti
tuinte José Genoíno; Emenda n° 4BOlll-6, de
autoria do Constituinte Haroldo Lima; Emenda
rr 4BOIlO-8, de autoria do Constituinte Haroldo
Uma; Destaque do Parágrafo Único, do item VII,
do artigo 5° do Substitutivo, de autoria do Consti
tuinte José Genoíno; Emenda n° 460224-4, de
autoria do Constituinte Lysâneas Maciel;Destaque
dos artigos 10 e 11 da Seção 11 do Substitutivo,
deautoria do Constituinte José Genoíno; Emenda
n°480218-0, de autoria do Constituinte Lysâneas
Maciel;Emenda n°460037-3, de autoria do Cons
tituinte César Maia;Emenda n°4B113-2, de auto
ria do Constituinte Haroldo Uma, Emenda n°
4B0096-9, de autoria do Constituinte Vivaldo6ar
bosa,Emenda n°4B0065-9, de autoria do Consti
tuinte José Genoíno; Emenda n° 4B0125-6, de
autoria do Constituinte Haroldo Lima, Emenda
n9 480067-5, de autoria, do Constítuínte José Ge
noíno; Emenda n"480149-3, de autoria do Consti
tuinte Lysâneas Maciel;Emenda n° 4B0151-5, de
autoria do Constituínte Lysâneas Maciel;Emenda
n946oo27-6, de autoria do Constituinte Arnaldo
Martins; Emenda n" 4B0002-1, de autoria do
Constituinte Roberto Brant; Emenda n°4Boo64-1,
de autoria do Constituinte José Genoíno; Emenda
rr 4B0115-9, de autoria do Constituinte Haroldo

Uma; Emenda n°480158·2, de autoria do Consti
tuinte Gastone Highi; Emenda rr 460010-1, de
autoria do Constituinte José Tavares. O Senhor
Presidente suspendeu os trabalhos às dezenove
horas e cinqüenta minutos. Às vinte horas e vinte
minutos, o Senhor Presidente reabre os trabalhos
e reinicia à votação das seguintes Emendas:
Emenda rr 460128-1, de autoria do Constituinte
Carlos Benevides; Emenda n°4BO156-6, de auto
ria do Constituinte Lysâneas Maciel; Emenda rr
4B0155-8, de autoria do Constituinte Lysâneas
Maciel;Emenda n°4B0030-6, de autoria do Cons
tituinte Arnaldo Martins; Destaque ao artigo 15
do Substitutivo, de autoria do Constituinte Arnaldo
Martins.O Senhor Constituinte Ottomar Pinto, so
licitou a Presidência que fosse retirado o Destaque
à Emenda n° 4Boo94- , de sua autoria. Prosse
guindo são votados os seguintes pedidos de des
artigo 12 do Substitutivo, de autoria do Consti

tuinte José Genoíno; Emenda n° 4Boo19-6, de
autoria do Constituinte Iram Saraiva; Destaque
do inciso IV, do artigo 19 do Substitutivo, de auto
ria do Constituinte José Genoíno; Emenda n9

460042-0, de autoria do Constituinte César Maia;
Emenda n° 4B0009-8, de autoria do Constituinte
Roberto Brant; Emenda n° 4BOO98-5, de autoria
do Constituinte Vivaldo Barbosa; Emenda n°
460073-0, de autoria do Constituinte José Genoí
no. Assumiu a Presidência o Senhor Constituinte
Raimundo Líra e passou a votação do Seguinte
destaque: Emenda n9 4B0136-1, de autoria do
Constituinte José Tavares. Retomou a Presidência
o Senhor Constituinte José Tavares e passou a
palavra ao Constituinte José Genoíno que solici
tou à Mesa, que fossem retirados os seus pedidos
de Destaque. É retirado, também, o destaque à
Emenda n° 4B0013-6, de autoria do Constituinte
Ottomar Pinto. Prosseguindo, passou à votação
dós seguintes destaques: referente ao artigo 21
do Substitutivo, de autoria do Constituinte Arnaldo
Martins; das expressões "anteriormente denomi
nadas polícias civis estaduais" e "repressão crimi
nal" do artigo 21 do Substitutivo, de autoria do
Constituinte Hélio Rosas; Emenda rr 460126-4,
de autoria do Constituinte Haroldo Lima; Emenda
n° 460095·1, de autoria do Constituinte Ottomar
Pinto e destaque aos §§ 2° e 39 do Substitutivo,
de autoria do Constituinte Ottomar Pinto. Após
o término da votação, usaram da palavra pela
ordem, os Senhores Constituintes Asdrubal Ben
tes, Ricardo Fiuza e o Senhor Presidente, que
agradeceu os Membros da Subcomissão, os As
sessores e funcionários. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos às vinte e duas horas e trinta minutos.
E, para constar eu, José Augusto Panisset Santa
na, Secretário, lavrei a presente Ata, que depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

ANEXOÀ PRESENTE ATA DA 17"REU
NIÃO ORDJ!'JÁRIA DA SOBCO!1fSSÃO DE
DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E
DE SUASEGURANÇA, REAUZADA EM 23
DE MAIODE 1987,ÀS 14:30 HORAS QUE
SE PUBLICA COMA DEVIDA AUTORIZA
ç10 DO SENHOR PRESIDEIYTE DA SUB
COMISSÃO:

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Haven
do quorum está aberta a nossa reunião. Decla
ro-a aberta.

Uma informação. Para facilitar o andamento
de nossos trabalhos teremos que fazer o possível
para nos diciplinarrnos, dado o grande volume
de matérias em razão, evidentemente, das even
tuais ou naturais dificuldades de ordem proces
sual com que haveremos de nos deparar. Todas
as subcomissões que concluíram os seus traba
lhos - e esta Presidencia andou conversando
com alguns Presidentes - tiveram problemas de
economia processual. Então, seria interessante
procurássemos encontrar uma metodologia de
trabalho, levando sempre em consideração o bom
senso, observando o que dispõe o Regimento da
Constituinte, e, onde for omisso, o da Câmara
e o do Senado e também procurando cumprir
o tempo que cada constituinte tem, regimental
mente, quando deseja encaminhar a votação de
um destaque.

O Regimento dá 5 minutos para cada consti
tuinte que queira encaminhar a votação do seu
destaque, e esta Presidência terá que cumprir o
Regimento, senão vamo-nos delongar muito.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, requeiro uma modificação: o Consti
tuinte Nivaldo Machado, suplente do Constituinte
Marco Maciel,saiu da nossa Subcomissão. Então,
como Vice-Uder do PFL, sugiro se coloque o
nome do Constituinte Marco Maciel na lista dos
Membros desta Subcomissão, como efetivo, logi
camente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -A Mesa
acolhe. Em que pese às designações terem sido
feitas via-Mesa da Constituinte, deve prevalecer
o bom senso.

Estamos praticamente na nossa última reunião
e, caso a Mesa entendesse o contrário, o ilustre
Constituinte Marco Macielnão teria sequera opor
tunidade de participar de nenhuma reunião da
nossa Subcomissão, apenas da Comissão. Salvo
melhor entendimento do Plenário, não há por que
não acolhermos essa indicação, esse apelo que
V.Ex" nos faz nesta hora.

Solicito à Secretaria anote a alteração.
Vou passar a palavra ao Sr. Relator, para fazer

a leitura do seu Substitutivo. Depois de lido, vota
remos o Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ASDRUBAL BENTES
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Asdrubal Bentes.

O SR. CONSTITUINTE ASDRU6AL 6ENTES
- Sr. Presidente, já tivemos a oportunidade de
ler o bem elaborado, o bem fundamento, o coe
rante e de bom senso, quer quanto à sua forma,
quer quanto à sua essência, o trabalho de fôlego
e digno de quem o elaborou, porém, o Regimento
da Constituinte em nenhum momento fala em
substitutivo.

Diz o art 17, § 2° :
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"Encerrada a discussão, o Relator terá 72
(setenta e duas) horas para emitir parecer
sobre as emendas, sendo estas e o antepro
jeto submetidos à votação."

Então, para que não pairem dúvidas ou discus
sões estéreis depois sobre questões regimentais,
sugiro ao nobre Relator, ouvido o Plenário, subs
titua o termo substitutivo por redação final, ou
texto final do anteprojeto, para ficar estritamente
em consonância com o regimento.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Sr. Pre
sidente, não há nenhum prejuízo à simples altera
ção do nome. Prefiro,salvo melhor entendimento
do Plenário, falemos em projeto e anteprojeto,
que é o que dizo Regimento.Na verdade, também
não temos como fugir do fato de ser um substi
tutivo, porque o Relator já apresentou o seu pro
jeto na Subcomissão; depois, vêm as emendas,
e S. EX.falou sobre as emendas, eo produto delas
é realmente um substitutivo ao seu anteprojeto.
Isso é o de menos não é o fundametal.

Vou conceder a palavra ao Sr. Relator, para
falar a respeito deste assunto.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, Srs. e Sr" Constituintes.

O Relator estava advertido para esta possívêl
dúvida. Permitam-me, para que conste dos Anais
e para que a Comissão emita melhor juízo,expen
der meu ponto de vista. Dispõe o art. 23, § 2°,
do nosso Regimento:

"Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o Projeto ou que
diga respeito a mais de um dispositivo, a
não ,~er que trate de modificação correla
tas ...

De maneira que a alteração, relativamente, é
um dispositivo e envolve a necessidade de se alte
rarem os outros.

O § 1° do art. 21 estabelece:

"Aplica às emendas apresentadas nas
comissões e subcomissões o disposto no §
2° do art. 23 deste Regimento."

Atento à leitura dos dispositivos acima, Sr. Presi
dente, apresento o substitutivo perante à Comis
são, eis que, na forma do § 1°do art. 17, cabe-me
emitir parecer sobre as emendas.

Ora, foram várias as emendas apresentadas e
aprovadas na minha análise; o texto que ora apre
sento nada mais é do que consolidação do ante
projeto e das emendas julgadas procedentes. Tra
ta-se, portanto, apesar de não inovar no mérito,
além das emendas apresentadas, de uma sube
menda que não altera integralmente o projeto,
só em parte. Esse procedimento absolutamente
regimental encontra respaldada no próprio Regi
mento da Constituinte, em seu art. 59 § 5°:

"Denomina-se subemenda a emenda apre
sentada por Comissão à outra emenda e que,
por sua vez, pode ser substitutiva, aditiva ou
modificativa."

Chamo ainda a atenção dos Srs. Membros da
comissão para o que diz o art. 59, § 6°:

"A emenda que substituir integralmente a
proposição principal será denominada
"substitutivo".

Evidentemente, a aplicação do § 2° do art. 23,
adotada pelo § 1°do art.21, refere-se unicamente
às emendas apresentadas na Comissão, na forma
do § l° do art, 17, não se referindo ao Relator,
que encontra respaldo nos §§ 5° e 6° do art. 59.
Mais ainda, não se referindo expressamente ao
Relator, poder-se-ia considerar a questão como
matéria omissa e aplicar-se-ia o Regimento da
Constituinte, em seus arts. 83, e 133, § 6°, que
tem a mesma redação do art. 59, § 6°,da Consti
tuinte, 49, § 5° do Regimento da Câmara, que
dispõe:

"Aoapreciar qualquer matéria, a Comissão
poderá...dar-Ihe substitutivos..."

Assim como o § 20 do art. 49 também prevê
um substitutivo, além do § 3° do art. 133, tudo
do Regimento Intemo da Câmara do Deputados,
subsidiário. Portanto, trata-se de matéria expressa
no Regimento da Constituinte e, se assim não
fosse, nos respaldaríamos no Regimento Intemo
da Câmara do Deputados.

Apenas para corroborar o ponto de vista do
nobre colega constituinte não vejo nenhuma obje
ção em dar outro título, mas a palavra "substí
tutívo", para uma análise mais atenta do Regi
mento e comparado com o Regimento subsidiá
rio, é perfeitamente cabível:"Veda a apresentação
de substitutivos por parte do Plenário".

Além do mais, me louvei também no prece
dente, antes de o próprio Regimento da Consti
tuinte estar pronto, do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que inspirou naturalmente todo o
trabalho do regimento. Portanto, a questão fica
bem clara.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Hélio Rosas.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, também elogio o trabalho do Relator,
Constituinte Ricardo Flúza, mas desejo contraditar
as suas explicações. Não me convenceu, de ma
neira nenhuma, o § 2" do art. 23, que não tem
nada a ver com a questão de ordem levantada
pelo ilustre Constituinte.

Esse Regimento realmente não é um trabalho
que satisfaz, não é uma peça que a Constituinte
merecia. Em todo caso, é melhor um Regimento,
uma norma, por pior que seja, do que norma
nenhuma, em que as decisões fiquem sendo to
madas ao bel-prazer ora de um, ora de outrem
que esteja em funções que lhes dêem esse poder.

Não vejo como não seguir a praxe que foi ado
tada em outras Comissões. Vota-se o anteprojeto,
ressalvados os destaques e as emendas e, em
seguida, votam-se os destaques e as emendas.
Se aprovadas as emendas que foram aceitas pelo
Relator, implicarão, aí sim, uma redação final,que
é o substantivo. O substitutivo, para mim, não
está previsto neste Regimento, é apenas uma an
tecipação, uma contribuição do Sr. Relator, que
procurou mostrar como ficaria o projeto final, se
fosse acatadas todas as emendas que S. Ex' aca
tou e, se não fossem aprovadas outras emendas
objeto de destaques propostos pelos Srs. Consti
tuintes. Nem poderia ser de outra maneira.

Tivemos cinco dias para apresentar emendas,
mas sobre o quê? Sobre um anteprojeto que nos
foi entregue. Somente a este tínhamos como
apresentar emendas. Agora vamos discutir um

substitutivo, e o nosso direito de emendá-lo? Num
substitutivo podem estar incorporadas emendas
das quais não tivemos conhecimento, não sabía
mos se o Sr. Relator iria aceitá-las ou não Então,
ficaríamos cerceados.

Para que tivéssemos outro substitutivo teríamos
que abrir prazo, para que pudéssemos emendar
o substitutivo, porque gera uma situação em que
fica Impossível apresentar emendas.

O processo é claro. Como todos os defeitos
do Regimento, nessa parte está claro demais:
apresenta-se o anteprojeto, no qual são adotadas
as sugestões apresentadas pelos Srs. constituin
tes, mas no qual entra o bom senso, entra a expe
riência, entram os conhecimentos, entra o poder
de decisão do Sr. Relator. Aqui prevê que é apoia
do nas sugestões que foram apresentadas, mas
até admite-se que o Sr. Relator inove e crie por
si só.

Tenho certeza de que o ilustre Constituinte Ri
cardo Fiúza tem condições, com sua inteligência,
com seu saber, para criar sem apoiar-se em su
gestões apresentadas por nós, Constituintes. No
entanto, passou essa fase, as nossas emendas
têm que entrar, para que tenhamos o direito de
contestar o trabalho, e as nossas emendas serão
votadas, para que tenhamos a decisão final, pro
duto do trabalho do Relator - um trabalho bri
lhante - e produto também da nossa contribui
ção.

Solícito que, como feito nas outras Subcomis
sões, também ocorra aqui: aprove-se o antepro
jeto com os destaques das emendas que foram
feitas, para que, em seguida, possamos fazer os
destaques.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) -Informo
também ao Plenário que a Mesa dispõe de um
impresso para a indicação de destaque que o
Constituinte queira fazer. Cabe, evidentemente, à
Presidência acolher os requerimentos de desta
que. Se a Mesa entendesse o contrário, caberia
recurso ao Plenário, mas a Presidência, de ante
mão, vai acolher todos os destaques, porque não
vê motivo nenhum para dificultar esse ou aquele
pedido, já que estamos aqui para facilitaro anda
mento dos trabalhos da nossa Subcomissão.

Já tenho em mãos alguns destaques e reafirmo
que aqueles constituintes que queiram destacar
um artrigo, um capítulo, uma seção, uma expres
são, poderão fazê-lo, através do preechimento de
um requerimento.

Passo a palavra ao Sr. Relator, para a leitura
do seu substitutivo e, em seguida, começaremos
a votação do projeto.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, SI""e Srs. Constituintes.

Seria desnecessário, além de enfadonho, repe
tir as razões principais e a doutrina que inspiraram
e nortearam a elaboração do Anteprojeto.

Devo,todavia, enfatizar que cinco princípios bá
sicos foram, sem a menor sombra de dúvida,
o sustentáculo deste Parecer:

1° que hovesse a total e absoluta submissão
de todos os mecanismos e instituições do Estado
ao controle da sociedade civil;

2° que todos os dispositivos constantes do
Anteprojeto fossem absolutamente democráticos
e refletissem os anseios da maioria do povo bra
sileiro;
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3° que ao Estado Federal não fossem supri
midos os mecanismos democráticos de defesa
da Sociedade;

49 que o Poder Legislativoexercesse sempre
o poder fiscalizador, autorizatório quando possí
vel, e de referendum quando imprescindível;

5° que todos os segmenos da sociedade, sem
nenhuma distinção, tivessem acesso ao Relator
para proporcionar-lhe as informações e os escla
recimentos julgados indispensáveis à elaboração
do presente Substitutivo e do Anteprojeto original.

Dentro destes princípios basilares, todas as pro
postas de Emendas, no que pese à exigüidade
do prazo regimental, foram grupadas por assun
tos correlatos, cristalizadas as tendências e, na
medida do possível, consolidadas no Substitutivo
que ora submeto a apreciação dos Srs. Parlamen
tares Constituintes integrantes desta Subcomis
são.

Como conclusão, apresentamos as justificati
vas que nortearam as modificações introduzidas
no anteprojeto original, resultando no substitutivo
que ora submetemos à apreciação dos Consti
tuintes desta Subcomissão.

Permito-me lembrar que, ao ler o Anteprojeto,
frisei ser a pressa inimiga da perfeição e que o
mesmo continha lacunas e erros por nós anteci
padamente reconhecidos.

Naquela oportunidade, antes de receber as va
liosas contribuições dos nobres Constituinte, este
Relatorjá se havia definidopela correção da maio
ria das omissões, de forma coincidente com a
grande parte das emendas, posteriormente envia
das.

Diante desta circunstância, optamos por abrir
mão da patemidade das modificações, adotando
as dos Srs. Constituintes.

As emendas apresentadas e minuciosamente
relatadas, portanto, ofereceram significativa con
tribuição para o aperfeiçoamento do Anteprojeto.

Imperioso se toma, mais uma vez, ressaltar a
tirâmca Imposição dos prazos concedidos ao Re
lator como aspecto restritivo, de todo lamentável.

Aconclusão dos trabalhos, em tão curto tempo,
só foi possível graças ao esforço e à contribuição
significativados assessores e servidores do Sena
do Federal e do PRODASEN, a quem registramos
nossos agradecimentos.

O relatório que tivemos a honra de submeter
à apreciação dos Membros da Assembléia Nacio
nal Constitumte apresentou não só os princípios
gerais que orientaram a elaboração do Antepro
jeto como as justificativas de cada artigo e pará
grafo inseridos originalmente, se constituindo em
instrumento necessário para a avaliação deste
substitutivo.

Retirou-se a expressão "ouvido o Conselho de
Segurança Nacional", constante do estado de de
fesa e estado de sítio, acolhendo emendas dos
Constituinte José Genoíno, lram Saraiva e outros.
Realmente a expressão não se mostra cabível,
por se tratar de um órgão com função limitada
ao assessoramento do Presidente da República,
sem qualquer poder decisório.

O acréscimo do quorum para a decisão do
Congresso Nacional sobre a decretação do estado
de defesa, deveu-se à necessidade de evitar que
t!i.o importante decisão fosse adotada por um pe
ql1.3no número de Parlamentares.

Aconvocação extraordinária do Congresso Na
cional, em período de recesso, dentro do prazo
de 5 dias, assim como a designação de represen
tantes do Legislativo para o acompanhamento
e fiscalização da execução das medidas previstas
no estado de defesa, foram aperfeiçoamento in
troduzidos no Anteprojeto, todos inspirados nas
emendas apresentadas pelo Constituinte César
Maia.

Acolhendo emenda do Constituinte Jairo Car
neiro, foiacrescido um parágrafo impedindo qual
quer alteração na Constuição durante a vigência
do estado de defesa e de sítio, o que se constitui
em medida imprescindível para o resguardo da
LeiMaior,mesmo na ocorrência de situações ex
traordinárias.

Ao eliminar-se a expressão "em sessão secre
ta", atribui-se ao Congresso Nacional a decisão
da forma de deliberar sobre a decretação do esta
do de sítio, atendendo a várias emendas neste
sentido.

Quanto à Seção da Segurança Nacional, man
teve-se a redação do Anteprojeto, pelas razões
exaustivamente apresentadas no corpo das justifi
cativas do Relatório desta Subcomissão.

Acolhendo emendas de vários Constituintes,
supriminos da Seção das Forças Armadas a maté
ria considerada como de caráter estatutário, man
tendo-se apenas a tutela constitucional das paten
tes dos oficiais das Forças Armadas.

A extensão da garantia da patente aos oficiais
das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros no
âmbito dos Estados, dos Teritórios e do Distrito
Federal tem por objetivoa proteção da investidura
militar relativa ao comando, sem o que tal exer
cício seria uma atividade legalmente marginal.

Tal medida visa a corrigir uma lacuna, ainda.
hoje existente em algumas PolíciasMilitares, onde
os oficiaisnão são protegidos em suas atividades,
de grande risco e responsabilidade.

Optamos por uma redação mais precisa para
o texto referente ao serviço militar, em acolhi
mento a várias emendas neste sentido.

Ao retirarmos a expressão "dentro dos limites
da lei", acolhemos a emenda dos Constituintes
José Genoíno, Haroldo Lima e outros, eliminando
uma cláusula discutida desde 1891. As Forças
Armadas, submetidas à autoridade do Presidente
da República, são essencialmente obedientes aos
Poderes constitucionais, não lhes sendo facultada
a análise do mérito das ordens emanadas por
estes Poderes, legitimamente constituídos pela
vontade popular.

A expressão, em boa hora retirada, reafirma
a condição de que as Forças Armadas são essen
cialmente obedientes e não deliberantes.

O fato de que as Forças Armadas têm na Cons
tituição as fontes de sua legitimidade, e o dever
especial de garantias aos Poderes constitucionais
e à lei, elimina a possibilidade de agirem, sob
quaisquer alegações, contra a ordemjurídíca esta
belecida.

Quanto ao conceito de Segurança Pública, aco
lhendo diversas emendas, entre as quais, mais
precisamente, as dos nobres Constituintes José
Tavares, Roberto Brant e Osvaldo Sobrinho, aper
feiçoamos o Substitutivo, incluindo a incolumi
dade das pessoas e patrimônio e substituindo a
expressão "assegurara manutenção" por "preser
vação" da ordem pública.

o conceito, assim modificado, tomou-se mais
abrangente e transparente.

Quanto aos órgãos responsáveis pela seguran·
ça pública, manteve-se a redação do Anteprojeto,
pela necessidade de normatizar competência e
destinações de todos os integrantes da estrutura
típica do Estado Federal.

A Polícia Federal foi institucionalizada e teve
sua competência aperfeiçoada com a ilustre con
tribuição das emendas oferecidas pelos Consti
tuintes: José Tavares, Roberto Brant, José Genoí
no, César Maia, Lysâneas Maciel,Joaquim Bevi
lácqua, Roberto Freire e Arnaldo Martins.

Um dos grandes méritos dos aperfeiçoamentos
introduzidos no Anteprojeto foi o de neutralizar
o antagonismo entre policiaiscivil e militar,sanan
do, de vez, /I distorção de denominações que tan
tos prejuízos têm causado para a imagem dessas
importantes e tradicionais instituições.

Foi modernizado e aperfeiçoado o sistema poli
ciai brasileiro, com a atribuição, a cada polícia,
de área de competência, eliminando zonas cin
zentas e fazendo com que a ação de uma seja
complementada pela outra, conforme os moder
nos estudos de polícia e o direito do Estado com.
parados.

Sobre a competência dos Corpos de Bombei
ros, o Constituinte Inocêncio Queiroz formulou
emenda conferindo atribuição para proceder a
perícia de incêncio. Persuac:limo-nosde seu cabi
mento, Conscientes da sua importância como fon
te de informações para as medidas preventivas,
ou na apuração do incêndio, como críme de peri
go comum, inserido no Título "Da Incolumidade
Pública", de que trata o art. 250 do Código Penal.

Acolhendo várias emendas, optamos pela sim
plificação da competência das Guardas Munici
pais à vigilância do patnmônio municipal, alivian
do os encargos das Forças Policiais.

Foram incluídos nos assuntos pertinentes à
Subcomissão, que devem constar em outros Ca
pítulos, a competência da União para legislar s0
bre os recursos naturais terrestres, organização,
efetivos,material bélico, instrução e outros aspec
tos das Forças Policiais, assim como sobre as
empresas e entidades públicas ou privadas que
exerçam atividades de guarda ou vigilância.

Apenas sobre este último aspecto, uma vezque
os demais já se encontram consagrados em nos
so Direito Constitucional, queremos apresentar
aos srs. Constituintes alguns argumentos que tor
nam necessário tal competência a ser atribuída
à União.

Somente no estado de São Paulo, entre vigilan
tes particulares, empresas de segurança, segu
rança bancária, guardas-notumos, e transporta
dores de valores, temos, sem qualquer controle
da União, um efetivo próximo a 100 mil homens
armados e, na maior parte dos casos, "uníformi
zados", Deixartais organizações sem um controle
mais efetivo por parte da União seria, no minimo,
uma atitude imprudente. Foi isso que a presente
inclusão procurou evitar.

Ainda que, sucintamente expostas, estas foram
as principais razões que levaram o Relator a modi
ficar o Anteprojeto.

Assim, formalizamos nosso Parecer no Substi
tutivo que a seguir apresentamos:
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CAPITULO I
Defesa do Estado, da Sociedade

e de sua Segurança

SEÇÃO I

Do Estado de Defesa

Art. 1° O Presidente da República decretará
o estado de defesa, quando necessário, para pre
servar ou prontamente restabelecer, em locais de
terminados e restritos, a ordem pública ou a paz
social, ameaçadas ou atingidas por calamidades
ou perturbações cuja gravidade não exijaa decre
tação do Estado de sitio.

§ 1° O decreto que instituiro estado de defe
sa determinará o tempo de sua duração, especi
ficará as áreas a serem abrangidas e indicará as
medidas coercitivas a vigorar, dentre as discrimi
nadas no § 3° do presente artigo.

§ 2° O tempo de duração do estado de defesa
não será superior a trinta dias,podendo ser prorro
gado uma vez,e por igual período, se persistirem
as razões que justificaram a decretação.

§ 39 O estado de defesa autoriza,nos termos
e limites da lei, a restrição ao direito de reunião
e associação; de correspondência e das comuni
cações telegráficas e telefônicas e, na hipótese
de calamidade pública, a ocupação e uso tempo
rário de bens e serviços públicos e privados, res
pondendo a União pelos danos e custos decor
rentes.

§ 4° Navigênciado estado de defesa, a prisão
por crime contra o Estado, determinada pelo exe
cutor da medida, será comunicada imediatamen
te ao juiz competente, que a relaxará, se não for
legal. A prisão ou detenção de qualquer pessoa
não poderá ser superior a dez dias, salvo quando
autorizado pelo Poder Judiciário. É vedada a inco
municabilidade do preso.

§ 5° Decretado o estado de defesa ou a sua
prorrogação, o Presidente da República, dentro
de vintee quatro horas, com a respectivajustifica
ção, o enviará ao Congresso Nacional, que deci
dirá por maioria absoluta.

§ 6° O Congresso Nacional, dentro de dez
dias contados do recebimento do decreto, o apre
ciará, devendo permanecer em funcionamento
enquanto vigorar o estado de defesa.

§ 7° Rejeitado pelo Congresso Nacional,ces
sa imediatamente o estado de defesa, sem pre
juízo da validade dos atos praticados durante a
sua vigência.

§ 8° Findo o estado de defesa, o Presidente
da República prestará ao Congresso Nacional
contas detalhadas das medidas tomadas durante
a sua vigência,indicando nominalmente os atingi
dos e as restrições aplicadas.

§ 9" Se o Congresso Nacional estiver em re
cesso, será convocado extraordinariamente num
prazo de cinco dias.

§ 10. O Congresso Nacional,através dos Pre
sidentes de suas Casas e de uma Comissão com
posta por cinco Parlamentares, acompanhará e
fiscalizará a execução das medidas previstasneste
artigo.

§ 11. Durante a vigência do estado de defesa
a Constituição não poderá ser alterada.

SEÇÃO 11
Do Estado de Sítio

Art. 2° O Presidente da República decretará
o estado de sítio,ad referendum do Congresso
Nacional,nos casos de:

I - comoção grave ou fatos para os quais seja
ineficazo Estado de defesa;

11 - guerra ou agressão armada estrangeira.
Parágrafo único. Decretado o estado de sítio,

o Presidente da Repúblicarelatará, em mensagem
especial,os motivosdeterminantes do ato e justifi
cará as medidas que tiverem sido adotadas ao
Congresso Nacional, que deliberará sobre o de
creto expedido para revogá-lo ou mantê-lo, po
dendo também apreciar as providências do Go
verno que lhe chegarem ao conhecimento e,
quando necessário, autorizar a prorrogação da
medida.

Art. 3° O decreto do estado de sítio estabe
lecerá a sua duração, as normas à sua execução,
indicará as garantias constitucionais cujo exer
cício ficará suspenso e, após a sua publicação,
o Presidente da Repóblica designará o executor
das medidas e as áreas por elas abrangidas.

Art. 4° A decretação do estado de sítio pelo
Presidente da República,no intervalodas sessões
legislativas, obedecerá às normas deste Capítulo.

§ 1° Na hipótese do caput deste artigo, o
Presidente do Senado Federal, de imediato e ex
traordinariamente, convocará o Congresso Nacio
nal para se reunir dentro de cinco dias, a fim
de apreciar o ato do Presidente da República,per
manecendo o Congresso Nacional em funciona
mento até o término das medidas coercitivas.

§ 2° O Congresso Nacional, através dos Pre
sidentes de suas Casas e de uma Comissão com
posta por cinco Parlamentares, acompanhará e
fiscalizará a execução das medidas previstas nesta
Seção.

Art. 5° Decretado o estado de sítio, com fun
damento no inciso I do art. 2°, só se poderão
tomar contra as pessoas as seguintes medidas:

1-obrigação de permanência em localidade
determinada;

11 - detenção obrigatória em edifícionão desti
nado a réus e presos por crimes comuns;

U1- restrições à inviolabilidade de correspon
dência, do sigilo das comunicações ou a presta
ção de informações, à liberdade de imprensa e
radiodifusão;

IV- suspensão da liberdade de reunião, mes
mo em se tratando de associações legalmente
organizadas;

V- busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços pú

blicos;
VII - requisição de bens.

Parágrafo único. Não se inclue nas restrições
do inciso RI deste artigo a difusão de pronuncia
mentos de Parlamentares efetuados em suas res
pectivas casas legislativas, desde que liberados
por suas mesas.

Art. 6° O estado de sítio, nos casos do art.
2°, inciso I, não poderá ser decretado por mais
de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por
prazo superior. Nos casos do inciso" do mesmo
artigo, poderá ser decretado por todo o tempo
em que perdurar a guerra ou agressão armada
estrangeira.

Art. 7° As imunidades dos membros do Con
gresso Nacional subsistirão durante o estado de
sítio; todavia, poderão ser suspensas, mediante
o voto de dois terços dos respectivos Membros
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
as do Deputado ou Senador cujos atos, fora do
recinto do Congresso, sejam manifestamente in
compatíveis com a execução do estado de sítio.

Art. 8° Espirado o estado de sítio, cessarão
os seus efeitos, sem prejuízo das responsabili
dades pelos ilícitos cometidos por seus execu
tores ou agentes.

Parágrafo único. As medidas aplicadas na vi
gência do estado de sítio, serão, logo que o mes
mo termme, relatadas pelo Presidente da Repú
blica, em mensagem ao Congresso Nacional,
com especificação e justificação das providências
adotadas, indicando nominalmente os atingidos
e as restrições aplicadas.

Art. 9" Os atos praticados com inobservância
deste Capítulo permitirá ao prejudicado recorrer
ao Poder Judiciário, que não poderá excusar-se
de conhecer do mérito do pedido.

SEÇÃOIll
Da Segurança Nacional

Art. 10. O Conselho de Segurança Nacional
é o órgão destinado à assessoria direta do Presi
dente da República, nos assuntos relacionados
com a Segurança Nacional.

Art. 11. O Conselho de Segurança Nacional
é presidido pelo Presidente da República e dele
participam, como membros natos, o VIce-Presi
dente da República e todos os Ministrosde Esta
do, o Presidente da Câmara dos Deputados, o
Presidente do Senado e o Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

Parágrafo único. A lei regulará a sua organi
zação, competência e funcionamento e poderá
admitir outros membros natos ou eventuais.

SEÇÃO IV
Das Forças Annadas

Art. 12. AsForças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disci
plina, sob a autoridade suprema do Presidente
da República.

Parágrafo único. Lei complementar, de inicia
tiva do Presidente da República, estabelecerá as
normas gerais a serem adotadas na organização,
no preparo e no emprego das Forças Armadas

Art. 13. As Forças Armadas destinam-se à
defesa da Pátriae à garantia dos Poderes constitu
cionais, da lei e da ordem.

Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Repú
blica a direção da política de guerra e a escolha
dos comandantes-chefes.

Art. 14. O serviço militar é obrigatório nos
termos da lei.

§ 1° Às Forças Armadas compete, na forma
da lei,atribuirserviço altemativoaos que, em tem
po de paz, após alistados, alegarem imperativo
de consciência para eximirem-se de atividades
de caráter essencialmente militar.

§2°Asmulheres e os eclesiásticos ficam isentos
do serviço militar obrigatório em tempo de paz,
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes
atribuir.
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Art 1!5. Ás patentes, com as prerrogativas, di
reitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas,
em toda a plenitude, aos oficiais da ativa, da reser
va ou reformados das Forças Armadas.

Parágrafo único. Aspatentes são extensivas aos
oficiais das Forças Policiais e Corpos de Bom
beiros, no âmbito dos Estados, dos Territórios
e do Distrito Federal.

Art. 16. Não caberá habeas corpus nas
transgressões disciplinares militares.

Art. 17. Os militares serão alistáveis, exclui
dos apenas aqueles que prestam o serviço militar
obrigatório.

Parágrafo único. Os militares, enquanto em efe
tivo serviço, não poderão estar filiados a partidos
políticos.

SEÇÃO V
Da Segurança PúbUca

Art. 18. A Segurança Pública é a proteção
que o Estado proporciona à Sociedade para a
preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguin
tes órgãos:

l-Polícia Federal;
11 - Forças Policiais;
DI - Corpos de Bombeiros;
IV- Polícias Judiciárias;
V- Guardas Municipais.
Art. 19. A Polícia Federal, órgão permanente,

ínsntuída por lei, é destinada a:
1-apurar infrações penais contra a ordem po

lítica e social ou em detrimento de bens, serviços
e interesses da União ou de suas entidades autár
quicas e empresas públicas, assim como outras
infrações, cuja prática tenha repercussão interes
tadual ou internacional e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei;

11 - prevenir e reprimir o tráfico de entorpe
centes e drogas afms;

11I- exercer a Polícia Marítima, Aérea e de
Fronteira;

IV- exercer a classificação e controle de diver
sões públicas, segundo dispuser a lei;

V- exercer a Policia Judiciária da União.
Parágrafo único. As normas gerais relativas à

organização, funcionamento, disciplina, deveres,
direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão
reguladas através de lei complementar, de inicia
tiva do Presidente da República, denominada de
Lei Orgânica da Polícia Federal.

Art. 20. As Forças Policiais e os Corpos de
Bombeiros são instituições permanentes e regula
res, destinados à preservação da ordem pública,
organizadas pela lei, com base na hierarquia, dis
ciplina e investidura militares, exercendo o Poder
de Polícia de Manutenção da Ordem Pública, in
clusive nas rodovias e ferrovias federais, forças
auxiliares e reserva do Exército, sob a autoridade
dos Governadores dos Estados-Membros, Terri
tórios e Distrito Federal, no âmbito de suas res
pectivas jurisdições.

§ 1o As atividades de policiamento ostensivo
são exercidas com exclusividade pelas Forças Po
liciais.

§ 2° Aos Corpos de Bombeiros competem as
ações de defesa civil,segurança contra incêndios,
busca e salvamento e perícias de incêndios.

§ 3° A lei disporá sobre a estrutura básica e
condições gerais de convocação ou mobilização
das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros.

Art. 21. AsPolicias Judiciárias, anteriormente
denominadas Polícias CivisEstaduais, são institui
ções permanentes, organizadas pela lei e destina
das, ressalvada a competência da União, a exercer
a investigação criminal, a apuração de ilícitos pe
nais, à repressão criminal e ao auxílio da função
jurisdicional na aplicação do Direito Penal, Co
mum, exercendo o Poder de Polícia Judiciária,
nos limites de sua circunscrição, sob a autoridade
dos Governadores dos Estados, dos Territórios
e do Distrito Federal.

Art. 22. Às Guardas Municipais, sob a autori
dade do Prefeito Municipal, compete a vigilância
do patrimônio municipal.

ASSUNTOS PERTINENTES À SUBCO
MISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DASO
CIEDADE E DE SUA SEGURANÇA, QUE
DEVEM CONSTAR EM OUTROS CAPITU
LOS.

Incluir onde couber:
Art. Incluem-se entre os bens da União:
I- as terras devolutas indispensáveis ao de

senvolvimento e à segurança nacionais, assim de
claradas em lei;

n-os lagos e quaisquer correntes d'água em
terreno de seu domínio, ou que banhem mais
de um Estado, constituam limites com outros paí
ses ou que se estendam a territórios estrangeiros;

III - as ilhas oceânicas e as fluviais e lacustres
em águas de seu domínio, dentro da faixa de
fronteira, conforme definida em lei;

IV- a plataforma continental;
V- o mar territorial;
VI- as terras banhadas pelo mar territorial e

pelas águas interiores;
VII - os que atualmente lhe pertencem.
§ 1c As praias banhadas pelo mar territorial

e águas interiores não são suceptíveis de uso dis
criminado, salvo por conveniência da proteção
ambiental, da segurança da nação, do individuo,
de bens e serviços públicos.

§ 2° É assegurada aos Estados, aos Territó
rios, aos Municípios e à Marinha do Brasil a partici
pação no resultado da exploração econômica da
plataforma continental e do mar territorial, na for
ma prevista em lei complementar.

§ 3° É assegurada aos Estados, aos Territó
rios, aos Municípios e à Marinha do Brasil a partici
pação no resultado de exploração econômica de
jazidas, minas, e demais recursos minerais que
dependem do transporte hidroviário para sua co
mercialização, na forma prevista em lei comple
mentar.

Art. Compete à União:
1-declarar guerra e fazer a paz;
n - decretar o Estado de Defesa e o Estado

de Sítio;
m- organizar, preparar e empregar as Forças

Armada;
IV- organizar e manter a Polícia Federal;
V- planejar e promover a segurança nacional;
VI- conceder permissão, nos casos previstos

em lei complementar, para que forças estrangei
ras transitem pelo território nacional ou nele per
maneçam temporariamente;

VII - autorizar e fiscalizar a produção e comer
cialização de material de emprego militar, armas
e explosivos;

Vlil- explorar diretamente ou mediante autori
zação ou concessão:

a) a navegação aeroespacial e a utilização da
infra-estrutura aeroportuária e de proteção do vôo;

b) o transporte aquaviário entre portos brasi·
leiros e fronteiras nacionais ou que transponha
os limites do Estado ou do Território;

IX-legislar sobre:
a) direito marítimo, aeroespacial e do trabalho;
b) defesa civil, defesa territorial e defesa ae

roespacial;
c) mobilização nacional;
d) jazidas, minas, e outros recursos minerais,

florestas, caça e pesca;
e) recursos naturais, vivos ou não, das águas

do mar territorial e da zona econômica exclusiva,
fluviais e lacustres, do solo e subsolo dessas
águas;

f) a navegação marítima, fluvial e lacustre;
g) o Regime dos portos;
h) a faixa de fronteiras e ao longo do mar terri

torial e águas interiores, visando ao desenvolvi
mento e à defesa do patrimônio nacional, a nave
gação e o meio ambiente;

i) proteção do meio ambiente;
J) organização, efetivos, material bélico, instru

ção, justiça e garantias das forças Policiais e Corpo
de Bombeiros e condições gerais de sua convo
cação, inclusive mobilização;

I) as empresas e entidades públicas ou priva
das que exerçam atividades de guardas ou vigi
lância.

X- manter o serviço postal;
XI- organizar o sistema nacional de defesa

civil. .
Art. Os proprietários, armadores e comandan

tes de navios nacionais, assim como dois terços
no mínimo de seus tripulantes serão brasileiros.

§ la Tratando-se de pessoas jurídicas de seu
capital deverá pertencer a brasileiros, em percen
tual definido em lei.

§ 2° A navegação de cabotagem para trans
porte de mercadorias é privativo de navios nacio
nais, salvo em situações transitórias de premente
necessidade pública, do Poder Executivo.

§ 3° A armação, a propriedade e a tripulação
de embarcações de pesca, esporte, turismo, re
creio e apoio marítimo, serão regulados por lei
ordinária.

Era o nosso parecer, Sr. Presidente.
Faço apenas duas observações: no art. 17 "Se

rão alistáveis, para fins eleitorais"; e quando trata
do papel da Polícia Judiciária. Vou incluir a palavra
que foi omítida, por lapso, "exercer com exclusi
vidade a investigação criminal".

Em função da datilografia e da pressa, duas
palavras foram omitidas, que achamos por bem
incluir no relatório, e o fizemos em nosso original,
por que o ponto polêmico não era este. O ponto
polêmico...

O SR. CONSTITUINTE RALPHBIASI(Fala fora
do microfone. Inaudível)

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Se assim
fosse, náo poderia incluir nenhuma emenda de
V. Ex' para submetê-Ia a este plenário. Estamos
aqui para incluir, tirar, suprimir.

Sr. Presidente, se o Constituinte Ralph Biasi en
tender que será incluída como emenda e o prazo
regimental assim o permítir, o faremos. Se o Rela
tor tiver esse tratamento, dará este tratamento
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a todos os membros da Comissão, pautando-se
rigorosamente pelo Regimento, que não têm sido,
porque o objetivo na Comissão é o de aceitar
o máximo de sugestões dos Constituintes, mes
mo porque é a primeira instância de um texto
que ainda irá para a Comissão de Sistematização
e para o Plenáno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
ordem, tem a palavra o nobre Constituinte José
Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, a questão de ordem que formulo
a V. Ex"tem base no art. 74 deste Regimento.

Peço a V. Ex" me esclareça o § 2° do art. 17
afirma:

"Encerrada a discussão, o Relator terá 72
(setenta e duas) horas para emitir parecer
sobre as emendas, sendo estas e o antepro
jeto submetidos à votação."

Recebemos o Anteprojeto, na forma de Substi
tutivo,porque o Regimento o garante inteiramente
ao nobre Sr. Relator.Pelo Regimento, precisamos
receber o parecer pela rejeição ou pela aprovação
das emendas, porque, em seguida, o § 3° do art.
17, fala:

"As emendas rejeitadas serão arquivadas,
podendo, entretanto, ser reapresentadas nas
demais fases da elaboração da Constituição."

É necessária, portanto, uma especificação das
emendas que foram rejeitadas, porque, pelo siste
ma de votação, se vota o anteprojeto, se votam
as emendas rejeitadas, e se votam as emendas
aprovadas; só, então é que se passa para o des
taque.

A minha questão de ordem é no sentido de
que precisamos ter o parecer das emendas apre
sentadas à Subcomissão com base no art. 17,
também porque V. Ex"S estão acompanhando ou
tras Comissões e nelas existe o parecer pela rejei
ção das emendas, pela aprovação das emendas,
votando-se o parecer pela rejeição, o parecer pela
aprovação e, em seguida, o substitutivo.

Como é que ficará o parecer das emendas?
Será apresentado agora ou ..

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vou
conceder a palavra ao Sr. Relator. Em que pese
à Presidência entender que o Regimento é claro
e os seus argumentos vêm de encontro ao que
está nele, somente o Sr. Relator terá condições
de esclarecer o Plenário, evidentemente, das ra
zões por que não lhe foi possível emitir parecer
sobre as emendas.

O SR. CONSmUINTE HÉLIO ROSAS - An
tes, de o nobre Relator falar,com a devidaressalva,
lembro aos Membros da Subcomissão que foi
dado um parecer verbal pelo Sr. Relator.Àsemen
das que foram destacadas, o Sr. Relator poderá
oferecer o seu parecer favorávelou contra, verbal
mente.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - A questão
é fácil, Sr. Presidente.

No relatório, as emendas aproveitadas estão
nominadas, são emendas que o Relator acolheu.

Doponto de vista processual, material, é absoluta
mente impossível relatar cada uma. Temos cerca
de 230 emendas, com um agravante: essas emen
das se referem a poucos artigos da Constituição.
240 emendas sobre um texto global, naturalmen
te, exigiriamuma análise de cada uma. No entan
to, dada a semelhança das emendas e o volume,
é absolutamente e materialmente impossível se
emitir parecer sobre todas as emendas, notada
mente as que foram rejeitadas.

Se a Subcomissão assim entender, se houver
o intuito na Subcomissão de que seja analisada
cada uma-etiveo trabalho de pedir ao Prodasen
agrupasse as emendas por autores - poderia
mos, então, discutir as 240 emendas.

Levaríamos seguramente, sem parar, num cál
culo aproximado, uns 5 a 6 dias, porque são 240
emendas sobre o mesmo assunto. Sem parecer,
de forma nenhuma, um desprezo às emendas
dos companheiros, Constituintes, este Relator leu
todas e na sua justificativa, na versão final do
Anteprojeto,que estamos intitulandoSubstitutivo,
disse por que aproveitou as emendas tais e tais,
justificou as emendas aprovadas e inseridas no
texto.

Na realidade, seria absolutamente impossível,
mecanicamente impossível, condensar 230
emendas em 10 a 15 artigos na Constituição.

Sr. Presidente, o Relator feza análise em bloco,
leu, como V.Ex" pode ver, a exposição, a introdu
ção, a sua redação final, o seu Substitutivo, e
esta é a análise que se propõe a fazer das ernen
das, que está absolutamente regimental. Mesmo
porque, se nos fôssemos ater à letra do Regi
mento, em todos os sentidos, não teríamos cum
prido nenhum prazo. A Subcomissão se lembra
que o prazo para o recebimento de emendas foi
prorrogado, tive praticamente 48 horas para con
cluir este Parecer. Se for para obedecer, simples
mente diria:o parecer do Relator,sobre as ernen
das tais e tais, constante na relação do Prodasen,
é pela rejeição.Seria uma desatenção aos compa
nheiros Constituintes.Materialmente é impossível,
e nenhuma Subcomissão analisou emenda por
emenda, a não ser que tenha havido 10 ou 20
emendas, porque, matematicamente, é impossí
vel, e isso não prejudica o trabalho.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Arnaldo Martins.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, participamos, inclusive como
integrantes, pois fomos Suplentes, da Subcomis
são dos Municípios e Regiões, e foi levantado o
Regimento Intemo daquela Comissão da seguinte
maneira: eram apresentados os destaques; os
destaques eram submetidos à votação e só eram
aprovados se tivessem maioria absoluta, fora dis
so, era o texto do Relator que estava sendo apro
vado.

Cada Constituinte que apresentou uma emen
da, ao ler o Anteprojeto já está sabendo se foi
ou não acolhida a sua emenda. Caso não concor
dar, pede destaque e ela entrana em votação.
Se não se conseguir a maioria absoluta, já está
implícito que está aprovado o texto do Relator.

Foi assim que foi feito em outra Subcomissão
da qual participei.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Eviden
temente, como Presidente, tenho que me posicio
nar. Na realidade, o Regimento, da forma como
o nobre Relator expôs e concluiu seu trabalho,
não foi cumprido, mas também temos que levar
em consideração uma série de fatores que fogem,
inclusive, da nossa própria vontade. Realmente,
era absolutamente impossível, dentro do prazo
que o Regimento estabelece, o Relator emitir seu
parecer emenda por emenda. Temos a altemativa
do destaque, como bem disse o Constituinte Ar
naldo Martins.

A Mesa já disse que não vai cercear o direito
de nenhum Constituinte que queira destacar ma
téria, destacar um artigo, destacar a sua emenda,
destacar a emenda de outro Constituinte,destacar
uma expressão, destacar uma alínea, enfim, tudo
aquilo que o Constituinte entender que deva ser
passível de reflexão, de maior discussão. E não
há por que não se fazer.

Espero contar com a compreensão do Consti
tuinte José Genoíno, para que possamos, primei
ro, ler os destaques agora, um a um. Também
ficaria difícil para os trabalhos da Subcomissão
estar recebendo os destaques durante todo o curo
so da votação, inclusive o próprio Regimento exi
ge que seja feito no início.

Vamos dizer,mais uma vez,que continua aberto
o prazo para quem quiser apresentar destaque
de emenda de sua autoria, de emenda de outro
Constituinte, de expressões, de artigos, de pará
grafos, de alínea. Por quê? Porque, esgotada essa
fase, vamos votar o Anteprojeto, ressalvadas as
emendas e os destaques, e depois iremos analisar
as emendas com parecer favorável do Relator,
e, posteriormente, analisaremos as emendas com
parecer contrário.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSmUlNTE HÉLIO ROSAS - Sr.
Presidente, eu já havia pedido antes a palavra.

o SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Só gos
taria de contar com a compreensão e a colabo
ração dos Colegas Constituintes, para que possa
mos esgotar esta primeira fase de recebimento
de destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, essa questão não está inteiramente
resolvida. Pela ordem, me inscrevo depois dos
colegas Constituintes.

O SR PRESIDENTE (José Tavares) - O Cons
tituinte HélioRosas está na frente. Depois conce
derei a palavra a V. Ex".

O SR. CONSmUINTE HÉLIO ROSAS - Sr.
Presidente, os trabalhos estão sendo meio tumul
tuados. Primeiro, temos que votar o anteprojeto.
Não apresentei nenhum destaque. Antes tenho
que saber se o Anteprojeto será aprovado, ressal
vados os destaques, para daí eu apresentar desta
que, porque, se o Anteprojeto for colocado em
votação e rejeitado, a situação é uma, e, se for
aprovado, é outra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobre
ConstituinteHélioRosas, V. Ex" poderá apresentar
os destaques que julgar convenientes.
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o SR. CONSTITUINfEHÉUO ROSAS- Não
é esta a praxe. Condicionalmente, para se apre
sentar destaque, primeiro tem que ser colocado
em votação o Anteprojeto, como foi em todas
as Subcomissões, ressalvados os destaques e res
salvada a emenda. Aprovado, a Presidência dará
15 a 20 minutos de prazo para que preparemos
os nossos destaques.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobre
Constituinte, como vou ressalvar algo que não
existe?

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS- Res
salvar o direito de destaque. Foi o que todas as
Subcomissões fizeram, ou V. Ex' acha que todas
as Subcomissões agiram errado?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nada
impede. Já temos aqui inúmeros pedidos de des
taque; se encerrar a fase de recebimento de desta
que, a Mesa não vai mais receber destaques.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS- Não
posso apresentar destaque se ainda não foi apro
vado o Anteprojeto. Não sei se vai ser aprovado
ou rejeitado. Aliás, a esta altura, não sei nem o
que vai ser aprovado.

Então, vamos votar, aprovar, ressalvado o direi
to de emendas e de destaques, como foi feito
em todas as Subcomissões - e participei de vá
rias delas, do encerramento de várias delas até
a meia-noite de ontem - e em todas foi feito
assim. Não é só uma questão regimental, já é
uma tradição interpretativa.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) -Gostaria
que V. Ex" me ouvisse, já que usou da palavra
mais de 5 a 6 vezes - e é bom analisar-mos,
porque há muitos colegas pedindo a palavra e
não é muito democrático ficar dando a palavra
a um só Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS- Pen
sei que estivesse contribuindo para ac:\araras coi
sas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Está
contribuindo, só que V. Ex', na minha opinião,
está fazendo confusão.

Vamos votar o Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Tem
V.Ex" a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Quero a retificação do Substitutivo como estava
ontem, e não como está hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Está
correta a colocação de V. Ex'...

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
PRESIDENTE, mais uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobre
Constituinte HélioRosas, apelo a V. Ex', primeiro:
quando um Colega estiver falando, respeite pelo
menos o colega...

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS -
V. Ex' deu uma decisão a uma questão de ordem
que apresentei anteriormente...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Peço
a V. Ex' colabore com a Mesa, já que tem falado
tanto o que quer, à vontade. Vamos colaborar
com a Mesa Existem vários Colegas seus que
estão pedindo a palavra e, desta forma, V. Ex'
não está colaborando.

Com a palavra o Constituinte Roberto Brant.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Sr. Presidente, levanto a seguinte questão de or
dem: na elaboração do Anteprojeto, no Capítulo
de assuntos pertinentes à Subcomissão da Defesa
do Estado, da Sociedade e de sua Segurança,
que devem constar de outros Capítulos, há um
artigo que estabelece: "Compete à União legislar
sobre: ..."Começa com a letra A e estende-se até
a letra h. Do exame deste Anteprojeto nós prepa
remos emendas ou não.

No Substitutivo, o ilustre Relator acrescentou
novas letras: h, i, j. Não concordo com a redação
de algumas dessas letras. No entanto, não apre
sentei emendas em tempo oportuno, porque es
sas letras não constavam do Anteprojeto.

Como procedo agora? Se aprovo o Substitutivo
in totum, estou aprovando também o que esta
belece essas letras. Posso destacar inc;;lependente
de não ter apresentado emendas?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - A Mesa
entende que pode, senão, V. Ex', ou qualquer
Constituinte,estaria com o seu direito de destacar
uma matéria ferido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra, pela ordem, o Sr. ConstituinteJosé Ge
noíno.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
A questão levantada anteriormente não está intei
ramente resolvida e vou explicar a V. Ex' qual
é o problema. A questão não é se discutir aqui
emenda por emenda e ver emenda por emenda
rejeitada. Não voi querer isto desta Subcomissão
nem do Relator.

O Regimento nos impõe uma formalidade e
sabemos como são as coisas nesta Casa; ama
nhã, se não forem resolvidas agora, poderão vol
tar-se contra nós, Constituintes.Por exemplo: uma
emenda rejeitada poderá ser reapresentada na
fase seguinte, acontece que posso fazerdestaques
para emendas rejeitadas e posso não fazer desta
ques para emendas rejeitadas. Então, é necessária
a formalidade que foirejeitada.Tenho uma emen
da rejeitada, fIZ destaque e ela foi rejeitada, mas,
se eu tiveruma emenda rejeitada de outro Constí
tuinte que não é Mmebro desta Subcomissão,
S. Ex' não vai poder fazer o destaque. Amanhã,
se S. Ex' quiser apresentar na Comissão Temática,
pode usar a seguinte formalidade, não há um
parecer, e não é o parecer longo sobre as emen
das. Estive nas Subcomissões do Poder Legis
lativo, do Poder Executivo, dos Direitos e Garan
tias Individuais, da Nacionalidade, da Soberania
e das Relações Internacionais e os Relatores não
leram cada uma, não estenderam o parecer, ape
nas disseram: esta aqui rejeitada, essa outra preju
dicada, esta aprovada parcialmente, a outra é acei
ta .., Esta, a formalidade que está sendo seguida
- e vejam bem a minha preocupação -, essa

formalidade está sendo seguida por várias Subco
missões.

Amanhã, tenho uma emenda rejeitada para a
qual não pedi destaque, reapresento à Comissão
Temática, os Membros da Comissão Temática
ou o Relatorpodem dizer:essa emenda não pode
ser reapresentada, porque fuiignorada. não existe
a figura da emenda ignorada. Não estou dizendo
que o Relator ignorou, estou-me prendendo à for
malidade do parecer, porque a formalidade do
parecer é uma imposição do Regimento. Como
posso não apresentar na Comissão Temática e
reapresentar em plenário uma emenda que foi
rejeitada, e para a qual não pedi destaque.

Esta questão precisa ficar bem clara, porque
sabemos que essas formalidades têm certa impli
cação, principalmente quando se entra numa fase
mais complicada.

Este, o sentido da minha questão levantada
inicialmente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V..Ex'
tem razão, e o Relator aduzirá alguma coisa' a
respeito.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Deputado
José Genoíno, compreendo sua preocupação e
sugiro uma fórmula de suprir, de ilidir essa dúvida
de V. Ex' V. EX' tem razão.

Essa relação do computador, a que me havia
referidoantes da chegada de V. Ex', foifeita, inclu
sive,por Constituinte,é parte integrante do relató
rio.As emendas que foram acolhidas estão nomi
nadas em nosso Relatório.

Sugiro ao Presidente que na ata e nas discus
sões frisemos que das emendas apresentadas na
Subcomissão foram aprovadas as emendas cons
tantes do Relatório, e as explicitem, e rejeitadas
as demais. Esta expressão assegurará a V. Ex'
o direito de apresentá-las em qualquer instãncia
na Constituinte. Creio que satisfaz.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Satisfaz, mas aí há um problema, nobre Relator,
para resolvermos. Este calhamaço aqui, pelo me
nos quando o recebi, tive a informação da Secre
taria Geral da Subcomissão de que não estavam
todas as emendas Se estivessem todas as emen
das, aí sim.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Posso ass
segurar a V. Ex" que a nossa está absolutamente
completa, porque mandei buscar no Prodasen
até à última noite. Estão todas as emendas.

Ainda está ressalvado o direito de V. Ex' Se,
por alguma hipótese ou lapso do Prodasen, tíves
se escapado uma das emendas aqui, eu teria rece
bido, como de fato recebi, todas as emendas na
forma como foram enviadas pelos Constituintes
e considero as que não foram aproveitadas rejeita
das para efeito de direito de apresentação na pró
xima Comissão.

O SR. PRESIDENTE(J.osé Tavares) - Tenho
a impressão de que, com essas informações do
Sr. Relator, a questão levantada pelo Constituinte
José Genoíno está resolvida; porque, evidente
mente, a partir do instante em que a Subcomissão
analisa destaque por destaque, aprova ou rejeita,
estará resolvendo, em parte, essa lacuna.

Outra lacuna seria, pelo menos, a explicitação
de maneira clara, do que foi feito com essa ou
aquela emenda, para, inclusive,se dar ao Constí-
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tuinte, que é um direito dele, ciência do que foi
feito com a sua emenda. Com a colocação do
nobre Relator, fica - creio - assegurado esse
direito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Aceito. Resolve. E que fique gravado também em
ata que está presente, nesta Subcomissão, o Rela
tor da Comissão Temática, e que esta questão
fique bem clara que a resolução é esta.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -A Mesa
acolhe.

O Constituinte Raimundo Lira havia-me solici
tado antes a palavra, pela ordem, e a concedo.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA 
Companheiros e Companheiras Constituintes, le
rei para os presentes o art. 22 do Regulamento
Interno das Subcomissões Constitucionais. Se
guindo o exemplo do nobre Constituinte Ralph
Biasi, que as coisas devem seguir o ritual correto,
devem ser feitas da forma regimental, diria ao
Presidente que o art. 22 dispõe:

"Admitir-se-á requerimento de destaque
para votação em separado de partes do ante
projeto ou de emenda do grupo a que perten
cer, devendo o requerimento ser apresentado
por escrito até o inicio da reunião em que
se der o processo de votação respectivo.

Parágrafo único. Os destaques serão vo
tados um a um pelo processo nominal."

Art. 33, do Regulamento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

Então, fica o Sr. Presidente sabendo que os
destaques só poderão dar entrada, por requeri
mento, aqui, na Mesa, até o inicio da reuinão.
No meu entendimento, só os destaques que fo
ram entregues aqui, na Mesa, é que poderão ser
votados, de acordo com o que está escrito, está
expresso neste Regulamento. Naturalmente, fica
a critério da Mesa, fica a critério do Presidente
abrir mão deste Regulamento. Se V. Ex" achar
conveniente que a,inda pode abrir um prazo para
a entrega dos destaques, fica a critério desta Mesa,
mas, na realidade, não pode mais receber esses
destaques.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Acolho
a questão de ordem levantada pelo meu colega
Constituinte Raimundo Lira, e creio que com isso
as coisas se clarearam. O nobre Constituinte Hélio
Rosas, deve ter sido devidamente esclarecido com
as informações prestadas pelo Ilustre Constituinte
Raimundo Lira.

A Presidência vai suspender a reunião por dez
minutos, para que se esgote esta fase de apresen
tação de destaques. Já temos aqui vários desta
ques, depois, e recebendo mais destaques, estará
encerrada a fase de recebimento de destaques
com base no Regimento da Constituinte, e ai rea
bre-se, então, a reunião e vamos votar o subs
titutivo.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Otto
mar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE eTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem.

No anteprojeto não constava uma matéria, não
foi apresentada nenhuma emenda, e surge maté
ria nova no substitutivo. Como faço?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Se V.
Ex" tiver interesse na rejeição, na supressão, na
exclusão, ou ampliação, deve apresentar um des
taque a essa expressão. É um direito sagrado
de V.Ex' expressar o seu ponto de vista a respeito
do problema, ainda mais quando este assunto
não estava no corpo do anteprojeto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ralph
BIasi.

O SR. CONSTITUINTERALPH BIASI - (lnau
cIlvel. Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Foi aco
lhida e retirada a expressão.

Com a palavra o nobre Constituinte HélioRosas.
Peço apenas a V.Ex"seja breve, para que possa
mos esgotar o nosso trabalho.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente reconheço o grande esforço que toda
a Mesa e o Relator desenvolveram nestes dias.
Sei que V.Ex". devem estar esgotados, mas para
mim esta matéria é de uma grande importância.
Então, vou pedir a paciência de V. Ex" e dos de
mais membros, para me concederem o direito
de me prolongar um pouco na minha posíção,

Não fIZ emenda nenhuma, porque não sei o
que vou emendar. Qual é a redação que vou dar?
Vou apresentar emenda ao quê? Vou apresentar
emenda ao anteprojeto ou emenda ao Substi
tutivo? Não posso preencher, tenho que saber
como vou redigir a minha emenda, para que, de
pois ...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobre
Colega, por isso mesmo é que vou dar 10 minutos
para V.Ex"fazer isto.

O SR. CONSTITUINTEHÉUO ROSAS - Co
mo vou fazer emenda Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Lendo
o Anteprojeto e o substitutivo e destacando o que
V.Ex"....

O SR. CONSTITUINTEHÉUO ROSAS - Mas
emenda ao quê?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Ao
Substitutivo ou ao Anteprojeto, nobre Colega.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - En
tão, eu peço a V. Ex"que, democraticamente...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vousus
pendera reunião e V.Ex"vaitertempo para fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Não
posso, porque quero primeiro contestar. Quero
contestar. Peço a V.Ex·...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -A Mesa
suspendeu a reunião.

(Suspensa às 15 horas e 51 minutos, a
reunião é reaberta às 16 horas e 2 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Está
reaberta a reunião.

O primeiro destaque é de autoria do Consti
tuinte Vivaldo Barbosa à Emenda n° 4B0096-9;
destaque do próprio Constituinte VivaldoBarbosa
à Emenda n° 4B0098·5, que trata da segurança
pública; destaque à Emenda n°4Boo02-1, do no
bre Constituinte Roberto Brant, relacionada com
a destinação das Forças Armadas; destaque, tam
bém de autoria do Constituinte Roberto Brant,

à Emenda rr 4B0007·1, relativa à Policia Federal;
destaque de autoria do Constituinte Roberto Brant
à Emenda rr 4B0008-0, relacionada com as Poli
cias Militares; também do Constituinte Roberto
Brant, destaque à Emenda rr 4Boo09-8, relacio
nada com as Guardas Municipais; destaque de
autoria deste Presidente à Emenda n° 4B0136-1
e à Subemenda n° 4BOOll-l, relacionadas com
a segurança pública; destaque de autoria do
Constituinte Roberto Brant à Emenda n
4B0042-0, relacionada com as forças policiais;
destaque de autoria do Constituinte Arnaldo Mar
tins à emenda n" 4B0027-6, relacionada com as
Forças Armadas; do próprio constituinte Arnaldo
Martins, destaque à Emenda n°4B0030-6, relacio
nada com as Forças Armadas; destaque de auto
ria deste Presidente ao art. 21 do Substitutivo do
nobre Relator, relacionado com a Polícia Civil; des
taque para votação em separado do art. 21, de
autoria do Constituinte Arnaldo Martins, também
relacionado com a Policia Civil; destaque ao art.
15, de autoria do Constituinte Arnaldo Martins,
relacionado com os militares; destaque à Emenda
n° 4BOI28-1, de autoria do Constituinte Carlos
Benevides, relacionado com o serviço mIlitar;des
taque de autoria do Constituinte Roberto Brant,
suprimindo a letraj do artigo que trata da compe
tência da União para legislar; destaque de autoria
do Constituinte José Genoíno para a votação em
separado do inciso IX, artigo sem número, letra
j; destaques de autoria do constituinte Lysâneas
Maciel à Emenda n° 480149-3. Para votação em
separado das Emendas 4B015115, 4224/4,
4BOI56/6, 4BOOI0/1, 40153/1, 4BOI55/8; à
Emenda n" 4B218/0; e, finalmente, à Emenda
4BOI57/4; destaque à Emenda n°3713, de autoria
do Constituinte José Genoíno, que trata do "esta
do de alarme"; destaque do Constituinte José Ge
noíno, para retirar a expressão "ou fatos para os
quais sejam ineficazes o estado de defesa"; desta
que de autoria do constituinte José Genoíno,para
votação em separado da Seção 1II da Segurança
Nacional, arts. 10 e 11, do substitutivo do Sr. Rela
tor; destaque de autoria do Constituinte José Ge
noíno, para votação em separado da Expressão
"e a garantia dos Poderes Constítuoonaís, da lei
e da ordem"; destaque de autoria do Constituinte
José Genoíno para votação em separado da Ex
pressão "excluídos apenas aqueles que prestam
serviço militar obrigatório", constante do art. 17
do Substitutivo; destaque de autoria do consti
tuinte José Genoíno para a votação do item I,
art. 19, para a seguinte expressão: "contra a or
dem político-socíal": destaque de autoria do
Constituinte José Genoíno, paravotação em sepa
rado da Emenda 4Boo64/1, referente ao art. 13,
parágrafo único, do substitutivo; destaque de au
toria do Constituinte José Genoíno à Emenda
4B0065/9, referente ao art. 12 do Substitutivo;
destaque de autoria do Constituinte José Genoíno
à Emenda 4B0067/5, referente ao parágrafo úni
co do art. 12 do Substitutivo; destaque de autoria
do Constituinte José Genoíno à Emenda 69/1,
seria 4B006911, relacionada com o Serviço Nacio
nal de Informações; destaque para votação em
separado da Emenda 4B0070/5, que inclui um
artigo em Disposições Transitórias, relacionado
com o Conselho de Segurança Nacional; desta
que de autoria do Constituinte José Genoíno,para
votação em separado do inciso IV, art. 19, do
Substitutivo; destaque para votação em separado
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da Emenda 48007310, que se refere ao art. 19
do Substitutivo; destaque para votação da Emen
da 480074/8, que acrescenta artigo ao Substí
tutivo,do constituinte José Genoíno; destaque do
Constituinte José Genoíno, para a votação em
separado da expressão "forças auxiliares e reser
vas do Exército", constante do art. 20 do Substi
tutivo; destaque de autoria do Constituinte José
Genoíno,para votação da Emenda 480075/6, que
dá nova redação ao art. 21 do Anteprojeto do
Relator;destaque de autoria do Constituinte José
Genoíno, para votação em separado da expressão
"estado de defesa", e constante do inciso 11 do
artigo que trata da competência da União; desta
que de autoria do ConstituinteJosé Genoíno, para
votação em separado da expressão "sem prejuízo
da validade dos atos praticados durante a sua
vigência";destaque de autoria do ConstituinteJo
sé Genoíno, para votação em separado da Emen
da 48007614, referente ao artigo constante dos
assuntos pertinentes à Subcomissão que devem
constar em outros Títulos; destaque de autoria
do Constituinte José Genoíno para votação em
separado da expressão "desde que liberado por
suas Mesas"; destaque do Constituinte José Ge
noíno à Emenda 48007712, que suprime a Seção
I, do estado de defesa; destaque do Constituinte
José Genoíno às expressões "nos casos previstos
e complementar", no item VI do artigo "compete
à União":destaque de autoria da Constituinte Udi
ce da Mataà Emenda 115-9, de autoria do Consti
tuinte Haroldo Uma; destaque de autoria da Cons
tituinteLídiceda Mataà Emenda 125-6, de autoria
do Constituinte Haroldo Uma, relacionada com
as Forças Armadas; destaque da Constituinte Udi
ce da Mata à Emenda 480126-4; destaque de
autoria da Constituinte Udice da Mata à Emenda
480106-0, de autoria do Constituinte Haroldo U
ma, relacionada com o estado de defesa; desta
que da Constituinte Lídice da Mata à Emenda
460110-8 à Emenda do Constituinte Haroldo U
ma; destaque da constituinte Udice da Mata à
Emenda n° 480111-6, de autoria do Constituinte
Haroldo Uma, relacionada com o estado de sítio;
destaque de autoria da ConstituinteUdice da Mata
à Emenda 480113·2, de autoria do Constituinte
Haroldo Lima, relativa à doutrina de segurança
nacional; destaque de autoria do Constituinte Hé
lio Rosas, pedindo a votação em separado das
expressões anteriormente denominadas "Policias
civis e estaduais" e "repressão criminal", do art.
21, das conclusões do Sr. Relator; destaque de
autoria do Constituinte Ottomar Pinto à Emenda
n° 460047-1 relacionada à segurança pública;
destaque de autoria do constituinte Ottomar Pinto,
pedindo votação em separado dos § 1°, 2° e 3°
do substitutivo do Sr. Relator;destaque de autoria
do constituinte Ottomar Pinto à Emenda
480094-2, relacionada com os militares; desta
que de autoria do Constituinte Ottomar Pinto à
Emenda n°480095-1, relacionada com a compe
tência da União; destaque de autoria do consti
da de n°480013-6, relacionda com a PolíciaCivil;
destaque do Constituinte Gastone Righià Emen
da 460158-2, relacionda com as Forças Armadas.

Feita a leitura dos destaques às emendas, a
Mesa coloca...

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, só um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte José Genoíno,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, fIZ destaque para uma emenda que
não é de minha autoria - a Emenda n° 037.
Não ouvi se foi lida.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Peço ao
Sr. Secretário examine a colocação do Consti
tuinte José Genoino e, na seqüência, informarei
aV.Ex'

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre ConstituinteArnaldoMar
tins, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, o art. 9" do Regulamento das
Subcomissões e Comissões, diz:

"Noencaminhamento da votação poderão
usar da palavra, por três minutos, um mem
bro a favor e outro contra."

Gostaria fosse levado em consideração, por
que, se deixarmos os Constituintes defendendo,
ficaremos dez dias para aprovar.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Vamos
usar sempre o bom senso, mas, sempre que pos
sível, cumpriremos o Regimento, caso contrário
não sei a que horas terminaremos os trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE DASO COIMBRA - Sr.
Presidente, pelo ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DASOCOIMBRA - Sr.
Presidente, lendo aqui rapidamente, verifiquei que
há a repetição de determinados destaques. Não
seria justa a junção desses destaques, para facili
tar?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Agra
deço a V. Ex" a questão de ordem.

Peço à secretaria junte os destaques relacio
nados com a mesma emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para complemen
tar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Ge
noíno,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, complementando a sugestão do
nobre Constituinte Daso Coimbra, poderíamos fa
zer o processo seguindo a ordem, artigo por arti
go. Então, seguiríamos a discussão não pelo nú
mero da emenda, e sim pelos artigos do Substi
tutivo Então, se agrupavam as emendas em cada
artigo, em cada inciso.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) -Só pon
dero, para facilitaro nosso trabalho, que vamos
nos ater apenas ao substitutivo.Vamos colocá-lo
em votação, ressalvados os destaques, e, eviden
temente, as emendas.

Antes de colocar em votação o substitutivo ou
o projeto - quando falarmos em projeto, por
favor, vamos ser práticos, porque quero agradar
a todos aqui, se eu falar em substitutivo, talvez

desagrade aos que queiram que eu fale em proje
to, e na hora em que eu falar em projeto, estou
falando para agradar aos que gostam dessa ex
pressão...(Risos.)

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - V.
Ex" me permite?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Já
concluí que V.Ex' vaicolocar em votação o substi
tutivo. Então, peço permissão para encaminhar,
pois V.Ex" decidiu contrariamente à minha ques
tão de ordem. Peço permissão para encaminhar
um recurso contra a decisão da Mesa, neste to
cante.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Peço
à secretária que faça chegar o recurso do Consti
tuinte HélioRosas até à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr.
Presidente, para complementar: dirigi o recurso
ao Presidente da Constituinte,mas quero que seja
considerado a quem de direito, já que estamos
sem assessoria.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Se é
ao Presidente da Constituinte, a Mesa, então, en
caminha esse requerimento a S. Ex"

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, peço a V. Ex' retifique, para que o
recurso seja dirigidoao Plenário da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Então,
vou fazer a leitura do recurso:

"Na Subcomissão de Defesa do Estado,
da Sociedade e da sua Segurança, o Sr. Presi
dente, denegando questão de ordem por miu
levantada, decidiu colocar em votação não
o anteprojeto, ressalvados os destaques e as
emendas, e sim um substitutivo apresentado
aos integrantes da Subcomissão no dia de
ontem, com um parecer que não incluiu a
discriminação das emendas aprovadas, e
que implica em modificação do anteprojeto
e as rejeitadas, dificultando ou mesmo impe
dindo, em muitos casos, os pedidos de des
taque.

A decisão da qual eu recorro infringe o
art. 17, § 2°, do Regimento, que determina
a votação do anteprojeto e das emendas."

Para discutir, concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, no requerimento do nobre colega Consti
tuinte Hélio Rosas há um equívoco, que detecto
liminarmente. Em primeiro lugar, o substitutivo
não modifica a essência do texto. S. Ex" está-se
atendo a alguns dispositivos que não estavam
inseridos no anteprojeto. Devo dizer que V. Ex'
se esquece de que o Relator desta Subcomissão
também é Deputado Constituinte e também tem
o direito de apresentar as emendas. Cabe a S.
Ex" solicitar o destaque para essas expressões,
como se o fizesse para qualquer emenda, para
voto em separado, para aprovar ou rejeitar. S.
EX' não pode inutilizar o texto sob a alegação
de que alguns dispositivos foram inseridos pelo
Relator.Foram alguns dispositivosinseridos, exer
cendo um direito de Deputado Constituinte, e a
S. Ex" cabe o direito de solicitar o destaque para
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a votação dessas expressões, como se emendas
fossem.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS- Peço
a palavra, Sr. Presidente, para defender o reque
rimento.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex', que disporá de 3 minutos.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS- Im
cialmente, Sr. Presidente, lamento que a como
didade de termos o microfone à frente nos obri
gue a falar de costas para os integrantes da Sub
comissão, sujeitos a não perceber sinais de trás
de quem está pedindo a palavra.

Sr. Presidente, o meu objetivo e o assunto já
é consumado, o meu objetivo é marcar um posi
ção. Já chegamos aqui nesta Casa lamentando
que a estrutura dela nos imponha, às vezes, a
adoção de decisões que foram forjadas, foram
combinadas, foram acertadas sem nenhuma par
ticipação nossa. Constrange-nos demais se infrin
ja frontalmente um princípiodo Regimento, como
está sendo infringidoagora, e com danos irrepará
veis. Repeti inicialmente, e pensei que V.Ex'tinha
aceitado a questão, repeti que está claro no § 2°:

"...terá que ser votado o anteprojeto e as
emendas."

O direito de o Relator inovar, e, como Consti
tuinte, apresentar emendas, é um direito sagrado,
só que tinha S. Ex', esse direito de apresentar
emendas, é um direito sagrado, só que tinha S.
Ex' as apresentando-as agora, nos entrega um
anteprojeto modificado, sobre o qual não tivemos
prazo para apresentar emenda, porque aos dispo
sitivos que S Ex' alterou.se eu tivesse conheci
mento desses dispositivos na ocasião inicial do
Anteprojeto, na fase normal, teria feito outra
emenda, pois não cabem emendas aqui e agora
nem cabe o destaque em certos pontos do Subs
titutivo.

Então, sem margem de dúvida, fomos cercea
dos no nosso direito de emendar o trabalho bri
lhante, repito, apresentado pelo Relator. Em que
pese entenda ser um trabalho brilhante, constran
ge-me sobremaneira o fato de haver uma decisão
que cerceia os meus direitos que, nesta Consti
tuinte, já estou pensando que são menores do
que aqueles que, por delegação, deveriam ser.

Deixo aqui o meu protesto e peço aos Srs.
Constituintesjulguem esta questão. Não há incon
veniente nenhum em se fazer como todas as ou
tras Subcomissões fizeram: aprova-se o projeto,
ressalvados os destaques e as emendas, e, em
seguida, votam-se os destaques e as emendas.
O Sr. Relatorincorporará essas emendas apresen
tadas pelos Constituintes e estará sendo cumprido
o Regimento Interno.

Então, fica aqui o requerimento, que peço seja
apreciado.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Atítulo
de informação, devo dizer a V. Ex', sem querer
polemizar, que o Regimento da Câmara é muito
claro quando diz que terá preferência na votação
o substitutivo ao projeto. Então, de maneira ne
nhuma a Mesa feriu o Regimento.

Coloco o requerimento de V. Ex' à análise do
Plenário.

Os Srs. Constituintes que entendem que o re
curso do Constituinte HélioRosas tem cabimento
e deve ser acolhido queiram levantar-se. (Pausa.)

E V. Ex' não vai se manifestar?

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Eu
já sabia que a decisão...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Está
rejeitado o recurso.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - V.
Ex" me permite só um esclarecimento?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não,
não permito. V. Ex' há de compreender que te
mos ...

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Te
nho que dar um esclarecimento agora, me per
mita, porque V. Ex"anotou o fato de eu ter ficado
sentado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobre
Constituinte, vamos dar prosseguimento aos tra
balhos.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS- Não
votei,porque inicialmente faleique já estava deci
dido o assunto, mesmo porque, se votássemos
favoravelmente ao meu requerimento, iria tumul
tuar os trabalhos, mas, havia necessidade de se
marcar a posição.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Depois
de marcada a posição por V. Ex', consulto o Plená
rio para a votação.

O Regimento faculta o direito de encaminha
mento da votação por vários membros. Pondero
aos Colegas se não seria razoável permitirmos
que um fale contra e outro a favor, e também
o Relator depois, como autor do Substitutivo. Se
entenderem que é perfeitamente razoávelos dois
Constituintes falando, um a favor e outro contra,
e o Constituinte Asdrubal Bentes já me pede a
palavrapara falarcontra, então, concedo a palavra
a S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE ASDRUBAL BENTES
- Pela ordem, Sr. Presidente. Era contra o recur
so, o encaminhamento da votação com relação
ao recurso. Contra o Substitutivo, não.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Então,
já está superada esta matéria.

Abroinscrição para dois Constituintes que quei
ram um falar contra, o outro a favor. (Pausa.)

Com a palavra o Constituinte José Genoíno,
para falar contra, que dispõe de cinco minutos,
porquanto só há dois inscritos

O SR. CONSTITUINTE ASDRUBAL BENTES
- E eu a favor,Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, em primeiro lugar, ao encaminhar
contra a aprovação do substitutivo, destaco três
pontos positivosque foram incorporados pelo Re
lator, comparando o Anteprojeto e o Substitutivo
- no que diz respeito à exigência de ouvir o
Conselho de Segurança Nacional para decretar
o estado de sítio; no que diz respeito à relação
do Presidente da República com as Forças Arma
das, retirando a expressão "dentro dos limites da
lei";e a mudança do item IV, relativoàs atribuições
da Polícia Federal.

No entanto, Sr. Presidente, conforme os Srs.
e as SI'"' Constituintes vão observar, as emendas
destacadas por este Constituinte incidem sobre
questões de conteúdo e de essência de doutrina
em que está embasado esse Subsitutivo, eu não

poderia votar a favor. Em pontos essenciais de
doutrina estão embasadas as emendas que apre
sento, que, de certa maneira, e para ser muito
franco aqui na discussão, se o Regimento Interno
da Constituinte me tivese permitido, e não permi
tia, mas se me tivesse permitido a apresentação
de substitutivo, eu o faria. Como o Regimento
não me permitia, apresentei emendas a cada pon
to do projeto.

Já disse aqui que as atribuições em relação
ao estado de defesa e ao estado de sítio - há
até uma emenda que não discuto a questão inicial,
quando se define estado de defesa e estado de
sítio para a comoção -, há uma formulação no
estado de defesa e estado de sítio, que é um
quando o outro não resolve, e, o outro, quando
não é suficiente, que dá margem a uma subjeti
vidade muito grande na decretação do estado
de defesa ou do estado de sítio.

Em relação ao papel das Forças Armadas, ape
sar da correção feitapelo Relator de uma emenda
apresentada por vános Constituintes, mas, no que
diz respeito à destinação constitucional, manter
as atribuições de poderes constitucinais da lei e
da ordem é, no meu entender, uma legalização,
uma legitimação do papel do poder do Estado
sobre os demais órgãos do poder do Estado. Aqui
não defendo simplesmente a questão de o Estado
não ter nenhum mecanismo de defesa, porque
ao se fazer uma emenda que determina as Forças
Armadas defenderem a Pátria, esse sentido de
defesa, na minha concepção, na minha visão, tem
uma abrangência no que diz respeito ao povo,
aos direitos do povo, aos direitos individuais,cole
tivos, ao território, etc. Ao se colocar "da lei e
da ordem", como foi, inclusive, posto aqui por
alguns conferencistas, e cito a audiência pública
que tivemos com o General Euler Bentes. S. S'
disse que exatamente esta expressão "a lei e a
ordem" foi, em muitos momentos, o argumento
legal para que a intervenção militar fosse, inclu
sive, entendida como algo normal e legal dentro
da Constituição, sem uma ruptura.

A formulação da Comissão Afonso Arinos po
deria resolver este problema, mas o Relator não
adotou a formulação da Comissão AfonsoArinos,
que diz: "Defender os poderes constitucionais
convocados por esses". M,sim, estabeleceriauma
relação do poder político das instituições sobre
o poder militar, porque sabemos que o poder
militar tem uma particularidade muito simples,
que muitas vezes até independe da vontade das
pessoas. O poder militar é o monopólio da força
tísica, e o monopólio da força tísica não pode
estar acima do monopólio político no exercício
da hegemonia.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - O nobre
Constituinte dispõe ainda de um minuto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINIO 
Para concluir, Sr. Presidente, não posso aprovar
um substitutivo que inclua, entre seus artigos, na
seção e depois nas disposições, que "compete
à União o conceito de segurança nacional". O
Relator modificou algumas coisas no conceito de
segurança nacional. A segurança nacional, en
quanto uma seção da Constituição, é, no meu
entender, a manutenção de uma visão que está
embutida na Constituição de 67 e na Constituição
de 69. Na verdade, Sr. Presidente, a Constituição,
em seu todo, nos seus vários artigos, nas suas
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várias seções,'nos seus vários assuntos, isso com
põe os valores da Nação, isSO compõe os valores
do povo, isso tem que ser defendido. Na medida
em que se destaca uma seção e um capítulo
essa seção da segurança nacional passa a assu
mir uma doutrina, passa a assumir uma ideologia,
dando margem a uma interpretação que, muitas
vezes, na História do Brasil, não apenas de 64
para cá, que foi agravada, mas a partir de 34,
quando esse conceito se incorporou aos textos
constitucionais, deu margem a uma visão, no meu
entender, autoritária sobre o que é ou não a dou
trina de segurança nacional.

Finalmente, Sr. Presidente, este encaminha
mento exige também, de minha parte, outra colo
cação rápida, no que diz respeito à relação das
Forças Armadas com o Congresso Nacional, e
tenho uma emenda neste sentido, s6 para expli
citar aos Srs. e às S....Constituintes:

"Não é tarefa do Congresso Nacional a
iniciativa de lei sobre a organização e funcio
namento das Forças Armadas."

Quando em qualquer Constituição isso é paten
te, e citaria o exemplo da Constituição norte-ame
ricana, a iniciativa de lei sobre a organização das
forças Armadas continua como iniciativa do Po
der Executivo, isto é, do Presidente da República.

Estas são as razões que me levam a encami
nhar contra a aprovação do substitutivo do nobre
Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Asdrubal
Bentes, para encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTEASDRUBAL BENTES
- Em que pese ao grande respeito e admiração
que tenho pelo trabalho, pelo vigor, pela inteli
gência do Constituinte José Genoino ao defender
seus pontos de vista, entendo que o anteprojeto
do eminente Relator Ricardo Fiuza representa um
grande avanço democrático, ainda mais, uma
grande força do Congresso Nacional, que antes
era ouvido em determinados casos.

Daí por que, sem mais delongas, entendo que
o substitutivo do Relator, ressalvados os desta
ques que serão discutidos a posteriori, deve ser
aprovado, por representar, sem sombra de dúvida,
um grande avanço democrático.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, SI"'" e Srs. Constituintes, conforme disse
mos no início da introdução do relatórío, cinco
preocupações básicas nortearam o nosso traba
lho: primeiro, que houvesse uma total submissão
de todos esses mecanismos e instituições ao con
trole da sociedade civil. E como se realiza essa
submissão? Através de mecanismos previamente
estipulados na Constituição que permitem ao
Congresso Nacional a efetiva fiscalização de todos
esses estágios de alguma exceção, no caso o
estado de defesa e o estado de sítio.

Verifica-se claramente a nossa preocupação
em dotar o Estado de um mínimo de segurança
com o máximo descontrole da sociedade civil,
quando, por exemplo, inserimos, atendendo pro
posta dos companheiros, em muito boa hora, que
a Constituição não poderia ser alterada, em ne-

nhum momento, enquanto a Nação estivesse sob
O estado de defesa ou sob o estado de sítio.

Criou-se, inclusive, um quorum qualificado de
213 para a aprovação do estado de defesa e para
a aprovação do estado de sítio, para que uma
minoria eventual não possa ser, num momento
de força, compelida por um ato de força a emen
dar a Constituição.

Não podemos pretender, partindo da premissa
de que as outras instituições nacionais nasçam
falidas, que teremos um Legislativo incapaz de
fiscalizar esses atos. Se assim fizermos, não tem
sentido o nosso exaustivo trabalho nesta Subco
missão. Procuramos dar o absoluto equilibrio nes
sas questões. A proposta, verifica-se, é democrá
tica, absolutamente democrática. Restringiu-se o
papel das Forças Armadas, submeteu-se, clara
e exclusivamente, ao controle do Executivo, por
que as Forças Armadas fazem parte do Executivo,
e o Executivo ao controle do Legislativo,no equilí
brio de poderes.

Ouço, com muita alegria, o reconhecimento
de que, ouvido o Congresso, a relação com as
Forças Armadas e atribuição da Polícia Federal
foram alguns melhoramentos introduzidos.

Concorda-se, em tese, com a definição de esta
do de defesa para o caso de comoção e duvida-se
um pouco da subjetividade desses dois estágios,
onde começa um, onde termina o outro.

Qualquer pessoa, qualquer estudioso da maté
ria que desejar ver o espírito do legislador, haverá
de extrair dos nossos debates e da exposição do
Relator as razões que levaram e verificará que
a primeira razão é a submissão ao poder civil.

Na questão dessa expressão "da lei e da or
dem", entendo de forma absolutamente diversa
de alguns companheiros. Eles entendem que se
ria a supremacia sobre os demais poderes. Volto
à minha tese anterior, seria imaginar natimorto
esse poder submisso, se há um superpoder é
porque existe subpoder, quando, na realidade, os
poderes têm que ter equipotência, valores e pesos
iguais, e entendo que essa expressão "da lei e
da ordem" é, pelo contrário, restritiva.

Se partirmos do pressuposto que expressão tal
ou qual pode ser interpretada de forma distorcida,
prometo distorcer qualquer expressão que seja
dada, por exemplo, neste texto.

Quanto ao problema do conceito de segurança
nacional, o Constituinte José Genoino disse que
foi perigoso, porque emiti um conceito. Perigoso
teria sido não me referir a este t6pico por receio,
permitir que ilações outras, interpretações outras,
senão aquelas no texto, dessem margem aos ex
cessos. A omissão aqui seria contra o poder civil
e peço à Subcomissão para ler o que foi conceito
de segurança que fiz. O conceito de segurança
que enunciamos, na nossa exposição, nas nossas
conclusões, é extremamente democrático e sim
ples, e jamais se permite a transformação em
ideologia. Segurança nacional deve ser, acima de
tudo, a garantia da liberdade, sem a qual não
se pode pensar em Estado democrático.

Se vamos transformar este conceito em ideolo
gia, vamos, realmente, à ideologia da liberdade.
Seria, então, a ideologia da liberdade.

De forma alguma o Relator pretendeu fazer um
conceito ou emitir conceitos que tivessem a me
nor ligação com as distorções feitas no passado,
tanto que, logo abaixo, eu dizia:

"O conceito de segurança foi deturpado
nas últimas décadas. A legislação autoritária,
denominada Leide Segurança, baseou-se na
inversão conceitual, onde a atividade-meio
do Estado para a garantia da liberdade, da
sociedade, em busca da concretização dos
seus objetivos, passou a ser considerada co
mo atividade finalística do Estado."

Admitamos que uma distorção no futuro, a res
peito do novo conceito que emitimos, pudesse
transformar este conceito em ideologia, qual seria
a ideologia? Asegurança deve ser, acima de tudo,
a garantia da liberdade.

Não tenho receio, portanto, de haver inserido
o t6pico a respeito da segurança.

Peço ainda aos companheiros, ao Presidente,
e às companheiras aqui presentes para esclarecer
por que não adotei a denominação estado de
alarme proposta pela Comissão presidida pelo
eminentejurista, e hoje Senador, ProfessorAfonso
Arinos. Partimos de uma parte conceitual, definin
do o que era segurança, segurança como um
estado, um estado de liberdade, um estado de
instituições permanentes, sólídas, estáveis e de
mocráticas. O que o Estado tem obrigação de
fazer? Defender esta segurança, segurança como
está aqui tipificada. Então, o Estado tem obriga
ção de defender. O que é a defesa? São as ações
de que o Estado lança mão para garantir a segu
rança. Por que, então, o estado de defesa? Porque
seria um mecanismo muito mais brando, setorial
e localizado, do que o estado de sítio. Para quê?
Para defender a segurança numa forma como
foi imaginada dentro dos princípios democráticos.

Então, a Nação pode estar alarmada por um
incêndio, a Nação pode estar alarmada por uma
cheia. Alarme me parece uma expressão adequa
da para Corpo de Bombeiros. Estado de alarme,
está todo mundo alarmado! O alarme não pode
autorizar. O fato de estar alarmado não legitima
uma ação. O alarme pode ser o alarme falso.
No caso, a defesa é o instituto. São as formas
de ação de que o Estado dispõe para assegurar
a segurança. Dai a razão da denominação.

Teríamos pouco a acrescentar, Sr. Presidente,
na defesa do relat6rio.

O papel das polícias militares e o papel da Polí
cia Civil foi estudado exaustivamente.

Minha casa funciona como escritório, porque
resido em Brasília sozinho e utilizo a sala e mais
três dos quatro quartos como escritório. Nesta
casa, recebi, como não podia deixar de ser, todas
as partes interessadas, primeiro porque gostaria
de fazer um relatório que refletisse, no máximo,
o consenso e a vontade da maioria; em segundo
lugar, porque, em se tratando de temas especí
ficos e algumas vezes técnicos, não seria nenhu
ma capitis diminutio para o Relator convocar
as pessoas ligadas para que dessem as suas opi
niões. Recebi as polícias militares, através de seus
comandantes, presidentes de associações de
classe, e não contei ainda os telegramas, e aqui
está um volume imenso, esses primeiros são dos
comandantes das polícias militares que, tendo ti
do ciência do texto do Substitutivo, manifestaram
o seu irrestrito e integral apoio. Não ao texto do
Relat6rio, e sim do Substitutivo. Recebi os Delega
dos da Polícia Civil do Brasil todo, suas associa
ções, discutimos exaustivamente. Recebi os ho
mens da Polícia Federal na minha residência, para
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discutireste assunto e esta foia única forma razoa
velmente aceita por ambas as partes. Mantive a
expressão "forças policiais e polícia judiciária",
para evitar dicotomia civil-militar, alarguei a com
petência da Polícia Civil, fíxeí a competência da
Polícia Militar, foi levantada a dúvida de que, se
eu não consignasse expressamente "polícia judi
ciária",anteriormente PolíciaCivil, podia dar ense
jo ao não-aproveitamento dos quadros da Polícia
Civil, razão por que inserino texto apenas de forma
quase redundante.

No tocante ao serviço militar, recebi na minha
residência representantes das religiões evangé
licas que se sentem diretamente envolvidas pelo
problema, e recebi também o ex-Deputado Rei
nhold Stephanes, como líder desses grupos; rece
bio ex-Deputado IvairGarcia,a respeito do proble
ma da Polícia Civil; recebi o Deputado Mauro
Sampaio, a respeito da acumulação de cargos,
matéria que retirei, por considerar estatutária; e
recebi, também, a presença dos 3 assessores das
Forças Armadas. Convocara esses assessores
porque entendia que este é um grande passo:
as Forças Armadas, compreendendo o seu papel,
vêm, pelo canal legítimo, pelo canal competente
exercendo o seu direito, mais do que um direito,
um dever, e na hora em que se faz um texto
constitucional que dispõe sobre a vida dessas ins
tituições militares teriam obrigação de defender
os seus pontos de vista.

Este foi o comportamento do Relator. Aliás,
neste espírito de que precisamos livrar-nos de
certos revanchismos, de certo maniqueísmo, cau
sou espécie, causou estranheza a uma jornalista
que cobre esta Subcomissão, que, através de
meios disfarçados, procurava saber se se encon
travam na minha casa os coronéis fulano,beltrano
e sicrano, gerou matérias distorcidas, quando eu
mesmo disse a ela que havia convocado e que
tinha a honra de tê-los opinando sobre os seus
assuntos pertinentes. Disse mais ainda, recebi em
minha casa, na mesma oportunidade, o nosso
Presidente, que me perguntou se poderia ir, e
o recebi, com muito prazer, numa oportunidade,
aliás, em que - ele é testemunha - estavam
os assessores do Senado e os assessores das
Forças Armadas. Recebi jornalistas aqui presen
tes, a Rita Nardeli, por exemplo, o outro compa
nheiro da Veja. recebi a jornalista d'O Globo
em minha casa de portas abertas, porque não
tenho o que esconder. E causou muita estranheza,
grande surpresa, esse desejo de eivar de suspei
ção o fato de um Relatorouviras partes envolvidas
na sua matéria. (Muito bem! Palmas).

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -Em se
guida, vamos colocar em votação, que será nomi
nal, o substitutivo, ressalvados os destaques.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Antes de iniciar a votação, Sr. Presidente, para
não termos aqui o constrangimento de interrom
per a falação do Relator,ficaestabelecido o tempo
para os oradores. Na verdade, a defesa do Relató
rio teve um privilégio.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - É regi
mental, nobre Constituinte.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Também, aí é que entra aquela dúvida, em se
tratando do substitutivo, os encaminhamentos

contra teriam um tempo maior. O tempo de 3
minutos é de emendas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Para
encaminhamento do próprio projeto. Estende
mos para 5 minutos, porque eram apenas dois,
um contra e outro a favor.Se fossem vários Cons
tituintes, teriam que ser três minutos. Ao Relator
é dado, regimentalmente, um tempo maior, são
10 minutos para o Relator falar. Por isso que a
Mesa permitiu que S. Ex"usasse esse tempo.

Em votação o Substitutivo, ressalvados os des
taques.

A votação será nominal.
Quem votar "sim", estará votando a favor do

Substitutivo; quem votar "não", evidentemente
ressalvados os destaques, estará, é claro, votando
contra o Substitutivo;quem quiser votar com res
trições, faça uma declaração de voto.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS- Voto,
Sr. Presidente, com restrições e com protestos,
e, no transcorrer de nossos trabalhos, todos os
Srs. Constituintes vão saber a razão do protesto.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex"
vota sim com restrições? Ou vota só com restri
ções?

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS- Com
restrições.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V.Ex"
terá que dizer "sim" ou "não" com restrições.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - O
art. 21, em seu § 4°, prevê os três tipos de voto.
Voto com restrições e com declaração de voto.
Está previsto no § 4° do art. 21. Se houver aqui
esta opção, o § 4° dá esses tipos de voto.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O art
11 diz:

"O voto será pela aprovação com restri
ções ou vencido, quando for pela rejeição."

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - E
o § 4° do art. 21?

Sr. Presidente, voto sim com restrições.
(Continua a votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Passo
agora a colher os votos dos Suplentes.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes:ArnaldoMartins- Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - HélioRosas - José Tavares - Otto
mar Pinto - Raimundo Lira - Ralph Biasi 
Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Roberto Brant
-Sadie Hauache - Telmo Kirst-Alfredo Cam
pos - Furtado Leite- Geraldo Fleming.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constituintes:José Genoíno - Lysâneas Maciel.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -Já está
completa a votação.

São 18 votos "sim", e 2 votos "não".
Está aprovado o Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE HI::LIO ROSAS - Sr.
Presidente, pela ordem.

Em todos os casos.
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra ao Constituinte Hélio
Rosas.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr.
Presidente, para solicitara V.Ex" deixeconsignado
o meu voto não como "sim", mas como com
restrições, porque, realmente, está previstono Re
gimento.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) -Já está
consignado como "sim", nobre Constituinte.

São dezoito "sim", e dois "não".

Vamos passar, agora, à votação dos destaques.

Peço aos Companheiros acompanhem atenta-
mente a votação dos destaques. Procuramos fazer
um encontro de destaques a respeito do mesmo
assunto, para facilitar a votação.

Apenas reafirmo aos meus colegas que não
posso permitir excedam o tempo de encaminha
mento da votação dos destaques, que é de três
minutos, porque são muitos os destaques e as
razões são óbvias para o nosso rigor a respeito
do tempo.

O primeiro destaque que a Mesa coloca me
votação é de autoria do Constituinte José Genoí
no, que diz respeito à Emenda rr 480077-2, que
suprime a Seção I do Estado de Defesa.

Em discussão a emenda supressiva de autoria
do Constituinte José Genoíno, que exclui toda
a Seção I,denominada do Estado de Defesa. (Pau
sa.)

Em votação.
Tem a palavra o Deputado José Genoíno, por

3 minutos, para a encaminhar a votação. .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, a discussão do estado de defesa
tem uma vinculação muito direta com a questão
do estado de sítio. A questão por onde pega, na
minha opinião: a organização do Estado, dos Po
deres, é, em si, pela sua essência, pela sua natu
reza, um instrumento de defesa, um instrumento
de dominação política,seja desse ou daquele sis
tema econômico, desse ou daquele regime po
lítico.

Em segundo lugar, o Estado tem, na minha
opinião, dois aspectos que ora se separam, ora
se complementam. Tem o aspecto coercitivo e
o aspecto político, que a linguagem moderna de
política,os autores modernos usam o termo "he
gemonia", no sentido da ação política.Da maneira
como está tratado aqui, é uma supremacia do
elemento coercitivo, no que diz repeito ao estado
de defesa, que está vinculado precipuamente,
principalmente, à situação interna, o que é dife
rente do estado de sítio, que tem um aspecto
em relação à defesa externa.

Sr. Presidente, chamando a atenção para as
palavras:

"O Presidente da República decretará o
estado de defesa, quando necessário, para
preservar ou prontamente restabelecer, em
locais determinados e restritos, a ordem pú
blica ou paz social.....

Isto pode fazer entender que uma greve está
ameaçando a paz social, que uma manifestação
política está prejudicando a ordem pública. Qual
é a ordem pública?



34 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agostode1987

Em seguida fala:

.....ameaçados ou atingidos por calamida
des..." - isto sim, esta frase, sim - "ou
perturbações cuja gravidade não exija a de
cretação do estado de sítio". Veja bem, aqui,
diz: "perturbações cuja gravidade não exija
a decretação do estado de sítio". Lá no estado
de sítilo fala: "perturbações graves que não
exijam a decretação do estado de defesa".

Essa relação intrínseca entre estado de defesa
e estado de sítio, no meu entender, é uma supre
macia do elemento coercitivo, e, mais do que
isto, agrava-se, por usar o termo "ordem pública
e ordem social", que, dependendo da autoridade,
dependendo do conceito subjetivo do Presidente
da República, pode ser decretado ao bel-prazer
de Sua Excelência.

É por Isto, Sr. Presidente, que proponho a su
pressão da Seção I do Estado de Defesa.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Brant, para encaminhar a favor do art. lodo Subs
titutivo,contra o destaque. S. Ex"tem três minutos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a redação alcan
çada pelo Sr. Relator nesta matéria é inteiramente
compatível com o que inspira a atual Assembléia
Nacional Constituinte, que é exatamente organizar
e construir uma ordem constitucional compatível
com a liberdade e que a privilegie.

O estado de defesa, como está aqui desen
volvido e estruturado, é um desenvolvimento e
uma inspiração da própria Comissão de Estudos
Constitucionais Afonso Arinos, a que nmguém po
derá atribuir caráter autoritário pelo contrário, é
uma Comissão de inspiração nítidamente liberal
e democrática.

Os aperfeiçoamentos que o Sr. Relator estabe
leceu no substitutivo, inclusive excluindoa audiên
cia prévia do Conselho de Segurança Nacional
e colocando, ainda, a fiscalização do Poder LegIS
lativo ao longo da vigência das medidas, tornam
este instrumento perfeitamente compatível com
a liberdade e com a democracia. A ausência da
hipótese do estado de defesa poderia obrigar o
Estado a recorrer a um remédio muito mais exten
so e muito mais amplo, o estado de sítio, para
situações particularizadas que não o exigiam.

Portanto, voto pela manutenção da Seção I,
do Substitutivo, Do Estado de Defesa.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação o destaque.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MAClEL
Sr. Presidente, sou a favor do destaque, mas com
restrições, porque não acredito que se tenha que
acabar o estado de defesa nacional. Não deve
ser proposto nestes termos, por isso, peço a V.
Ex" consigne que sou a favor do destaque com
restrições. Por exemplo: fiscalizar telefones, gram
pear telefones, essas coisas que são heranças trá
gicas, sou totalmente contra. Devo consignar o
meu voto: não sou contra a eliminação do estado
de defesa. Até as Forças Armadas devem ser can-

o vocadas, por exemplo...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Peço
a V.Ex"nobre Constituinte, Lysâneas Maciel, seja
objetivo.

O SR. CONSTITUJNTELYSÂNEAS MACIEL
Então, sou a favor.

(Procede-se à charnada.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes: José Genoíno - José Tavares -
Lysâneas Maciel. _

Respondem à chamada e votam "NAO" os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrúbal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ralph Biasi - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar 
Roberto Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst
- Alfredo Campos - Furtado Leite - Geraldo
Aeming.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - A Mesa
vai anunciar o resultado. Dezesseis contra e três
a favor, sendo que dois com restrições. Rejeitado
o destaque.

Passo para o próximo destaque, de autoria do
Constituinte Roberto Brant, à Emenda n°
4B0042-0, que diz respeito às forças policiais.

AMesa informa ao Plenário que veio de maneira
indevida a emenda de S. Ex" para ser analisada
agora.

Então, a emenda que entra agora - e espero
não incorrer em erro novamente, porque o volu
me de emendas, como sabem, é grande e aqui
a coisa está sendo feita, como pode ser bem ob
servado, da forma mais natural possível - é a
de autoria do Constituinte Lysâneas Maciel, que
pede destaque à Emenda n° 400B153-1 - Capí
tulo I,Seção I, relacionado com o Estado de De
fesa:

"Inclua-se no Capítulo I,Seção I,o seguinte
artigo:

"Sempre que o Congresso Nacional enten
der, poderá, por maioria absoluta, determinar
ao Presidente da República a decretação do
estado de defesa, inclusive requisitar efetivos
das Forças Armadas, quando necessário, pa
ra execução de projetos de alcance social
ou de defesa de reservas minerais."

Em síntese, é o que pensa o Constituinte Lysâ
neas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Para
encaminhamento de votação, por três minutos,
concedo a palavra ao Constituinte Lysâneas Ma
ciel.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, a intenção é que todo cidadão res
ponsável, militar ou não, acha que o País deve
ter seus órgãos de defesa e deve ter, também,
maneiras de implementar essa defesa da forma
mais ampla possível.

Não se pretende Sr. Presidente, que essa função
se limite apenas à repressão dos movimentos so
ciais. A emenda visa, também, a permitir que as
Forças Armadas, que muitas vezes são solicitadas
para ingressar nesses movimentos repressivos 
vejamos o exemplo da Argentina e de outros paí
ses, em que a má utilização das Forças Armadas
resultou até na condenação dos principais co
mandantes militares, que hoje estão presos, por
que as Forças Armadas foram deturpadas na sua
função, derem-lhes uma função policial, repres
siva, contrariando profundamente o espírito de-

mocrático da maioria de seus membros. Aqui,
Sr. Presidente, quando se trata de defesa nacional,
não é apenas a capacitação militar, como também
a implementação de projetos que visem a defen
der os maiores interesses do País.

Tive em mente, Sr. Presidente, e aí falei apenas
nas defesas minerais, que sofreram, durante largo
tempo, um verdadeiro ataque consentido por par
te das autoridades, estive na Amazônia, como Pre
sidente da Comissão de Minas e Energia, e vi
o que se fez ali.

As Forças Armadas devem ser convocadas pa
ra implantação de um projeto social.

Supondo que o Congresso determine que o
Projeto Calha Norte, ou que a Presidência da Re
pública, ou o Congresso Nacional, entenda que
o Projeto Calha Norte não se vai estabelecer em
um terceiro Estado, o Estado de Ianomami, então,
as Forças Armadas seriam convocadas para a
defesa desse tipo de posição.

Supondo-se, Sr. Presidente, que a Constituição
Federal determine que seja implantado um pro
jeto de reforma agrária, seja de que tipo for, então,
as Forças Armadas seriam também chamadas

Comoção social e para corrigir as desigualda
des, o Congresso Nacional e o Presidente da Re
pública poderiam convocar essa força integra
cíonista das Forças Armadas.

Esta é minha sugestão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação a emenda de autoria do Constituinte Lysâ
neasMaciel.

(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes: José Genoíno - Lysâneas Maciel.
Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.

Constituintes: Amaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra-Ottomar
Pinto - Raimundo Lira- Ricardo Fiuza - Ricar
do Izar - Roberto Brant - Sadie Hauache 
Telmo Kirst - Alfredo Campos - Furtado Leite
_ Geraldo Aeming -José Tavares - Hélio Ro
sas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vou pro
clamar o resultado da votação: dezesseis votos
contra o destaque e dois a favor, sendo que um
com restrições. Está rejeitada.

Diz o § 7° do art. 186 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados:

"No encaminhamento da votação de
emenda destacada, somente poderão falar
o primeiro signatário, o Autor do requerimen
to de destaque e o Relator. Quando houver
mais de um requerimento de destaque, para
a mesma emenda, só será assegurada a pala
vra ao Autor do requerimento apresentado
em primeiro lugar."

É uma questão de economia processual que
deve por nós ser observada.

Em votação o destaque de autoria do Consti
tuinte Lysâneas Maciel, também relacionado, de
alguma maneira, com o estado de defesa. A
emenda é o n04B0157-4, que vou ler, para facilitar
o entendimento.

"Inclua-se no § 49 do Capítulo I da Seção
I, Do Estado de Defesa, o seguinte dispo
sitivo:"...se não for legal, e verificará as condi
ções físicas e mentais do preso ou detido,
antes de encaminhá-lo à repartição policial
ou militar competente. As autoridades encar-
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regadas de cumprir o estado de defesa ficam
civil e criminalmente responsáveis pelos abu
sos cometidos."

Em votação.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, de modo geral, verificamos que,
durante a repressão, vários abusos foram come
tidos. Vários elementos que eram da polícia co
mum, que eram da polícia rnílrtar, levaram, por
exercício das suas funções normais, verdadeiras
anomalias e, com isso, mancharam o nome das
respectivas Armas, mancharam o nome das res
pectivas corporações. Houve mesmo um militar,
um brigadeiro, que propôs explodir o gasômetro
e matar várias personalidades - ele ainda está
solto até hoje.

Na verdade, Sr. Presidente, o que se quer aqui
é evitar os abusos no exercício de uma função
normal. Sr. Presidente, eu não estou impedindo
que haja prisões no estado de defesa, mas devem
ser comunicadas à autoridade comum, imediata
mente as condições em que o preso entra naquela
repartição.

Sabemos que um dos maiores dramas da Hu
manidade é precisamente a institucionalização da
tortura e do abuso, muitas vezes sem que os supe
riores tomem conhecimento. É uma mancha que
hoje está sobre a Humanidade.

Então, aqui determino apenas algumas condi
ções para serem obedecidas, a fim de evitar que
esses excessos sejam cometidos. Somos respon
sáveis, Sr. Presidente, não apenas por aqueles
que cometem a violência, como também por
aqueles que são as vítimas dessa violência.

Portanto, estancar elementos que levam para
o exercício das suas funções verdadeira terato
logia, é uma medida normal num estado demo
crático, sem prejuízo da decretação do estado
de defesa.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Em vo
tação o destaque.

Para contraditar concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, entendo que o dispositivo está contem
plado no § 4°,que diz:.....será comunicada imedia
tamente ao juiz competente..."

Da forma como está redigida a emenda desta
cada, entra na competência do Judiciário e diz
respeito à legislação ordinária.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação).

O SR. CONSmUlNTE OTTOMAR PINTO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra ao Constituinte Otto
mar Pinto.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, existem alguns Constituintes que
têm uma pletora de destaques, muitos deles mais
ou menos homogêneos e muito sucintos. Não
seria pragmático que, de uma só vez,fossem pos-

tos em discussão alguns desses destaques, em
vez de um SÔo

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Com todo respeito ao Constituinte Ottomar Pinto,
o Regimento Interno é textual. Cada destaque de
emenda terá que ser votada uma por uma, nomi
nalmente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Peço
aos Colegas compreendam que estamos, inclu
sive agora, para proclamar o resuitado e, toda
vez que queiram falar, esperem pelo menos que
eu o proclame, para não atropelarmos o anda
mento dos trabalhos.

Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.
Constituintes: José Genoino - José Tavares 
Lysâneas Maciel- Carlos Benevides - Roberto
Brant - Alfredo Campos.

Respondem à chamada e votam "NÃo" oS 'Srs,
Constituintes: Arnaldo Martins- Asdrúbal Bentes
- Daso Coimbra - Ézio Ferreira - Ottomar
Pinto - Raimundo Lira- Ralph Biasi - Ricardo
Fíúza- Sadie Hauache - Telmo Kirst- Furtado
Leite- Geraldo Fleming.

O resultado: 12 (doze) votos pela rejeição e
6 (seis) votos pela aprovação ou acolhimento do
destaque.

O destaque foi rejeitado.
Vamos ao seguinte destaque, de autoria do

Constituinte José Genoíno, que pretende seja vo
tado em separado. É também sobre estado de
defesa (§ 7° do art, 10) S. Ex" quer a supressâo
da parte final do § 7°,que diz:

".. sem prejuízo da validade dos atos prati
cados durante a sua vigência."

O Constituinte José Genoíno pede a supressão
desta expressão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Para
encaminhar, concedo a palavra a V. Ex".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, sinceramente, algumas emendas
faço conscientemente de que não passarão. Os
Srs. e as S....Constituintes vão observar que faço
emendas conscientemente, apelando a V. Ex" pa
ra que sejam aprovadas, porque considero que
não se chocam, fundamentalmente, com a POSI

ção do Substitutivo, mesmo que eu discorde da
posição do Substitutivo.

Vejamos bem qual o sentido da minha emenda:
"Rejeitado pelo Congresso Nacional, cessa ime
diatamente o estado de defesa".

Manter-se a expressão "sem prejuízo de valida
de dos atos praticados durante a sua vigência",
o que significa? Significa, Sr. Presidente, que o
Estado está sempre certo. Não admitimos a possi
bilidade de o Estado errar; não admitimos a possi
bilidade de terem sido cometidos equívocos, me
didas fora dos objetivos do estado de defesa que
os Srs. e S....Constituintes aprovaram. É possível,
e tem sido uma regra, quando são tomadas medi
das coercitivas por parte do Estado, numa socie-

dade complexa, isso depende de vários elementos
subjetivos. Os excessos, as irregularidades, os da
nos, isso tem que ser revisto na hora em que
cessa o estado de defesa. Até porque, Sr. Presi
dente, e peço a atenção dos Srs. e Sr'" Consti
tuintes, quando o Congresso, por exemplo, cessa
essa medida não só é porque deixaram de existir
os fatores que levaram à decretação do estado
de defesa, mas como essa cessação pode impli
car no julgamento de valor de que aquela medida
extrapolou além do que o Congresso poderia acei
tar.

Portanto, manter-se essa expressão significa
manter na Constituição brasileira um dispositivo
que vem, inclusive, do Ato Institucional rr 5, e
dIZ:

"Asações e os atos praticados por determi
nado árbitro não podia ser apreciado por ne
nhuma Corte."

Manter-se esta expressão significa isso. Mesmo
depois que o AI-S foi revogado, nada dele pôde
ser apreciado por nenhum tribunal, por nenhum
Poder e o Congresso Nacional, a Assembléia
Constituinte, está aprovando uma lei que diz:.....
cessando, sem prejuízo do que foi aplicado". E
se tiverem sido aplicadas barbaridades, aquilo foi
tudo bem?

Smceramente, não faria este apeJo no caso da
exclusão do estado de defesa, mas faço um apelo
sincero, para que esta Subcomissão aprove o meu
destaque, suprimindo esta expressão: "sem pre
juízo da validade dos atos praticados durante a
sua vigência".

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - O brilho
do eminente Constituinte José Genoíno inverteu
completamente o sentido.

A primeira coisa, diz S. Ex", e com muita psico
logia, "atos praticados anteriormente..." Não exis
te isto. Peço a S. Ex" que vá ao art, 9",que diz:

"Os atos praticados com inobservância
deste Capítulo permitirá ao prejudicado re
correr ao Poder Judiciário, que não poderá
excusar-se de conhecer do mérito do pe
dido."

Segundo, dizemos que comunica ao juiz;tercei
ro, que o Presidente da República, 24 horas de
pois, envia ao Congresso. Da forma como S. Ex"
deseja, ele deseja autorização prévia do Congres
so, o que obviamente não ocorrerá no prazo dese
jado. Por quê? Porque nenhuma autoridade prati
caria qualquer ato, sob pena de tê-lo anulado logo
após. O Congresso deverá aprovar ou rejeitar o
estado de defesa e a autoridade que se tiver exce
dido ser punida, nos termos da lei.

Há uma inversão conceitual que modifica todo
o espírito. O Relator é absolutamente contra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Passo
ao processo de votação.

(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs

Constituintes: José Genoíno - Ralph Biasi - Jo
sé Tavares - Lysâneas Maciel-Arnaldo Martins
- Carlos Benevides - Ottomar Pinto.
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Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constituintes: Asdrúbal Bentes - Daso Coimbra
- Ézio Ferreira - Raimundo Lira - Ricardo
Fiúza - Ricardo Izar - Roberto Brant - Sadie
Hauache - Telmo Kirst - Alfredo Campos 
Furtado Leite - Geraldo Fleming.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Voupro
clamar o resultado: doze não, sete sim, o que
significa que não foi acolhido.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Arnaldo Martins,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, até o momento não tem havido
problema, que as contagens tenham sido ou não
rejeitadas. Seria bom que V. Ex' deixasse bem
claro que o mesmo pode acontecer no caso da
proposta ter voto favorável, mas que não atinge
a maioria absoluta, neste caso também é rejeita
do. Seria bom que, antes que acontecesse o fato,
já ficasse bem claro este assunto.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex'
tem razão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Peja ordem, Sr. Presidente.

Os Srs. Constituintes derrotaram uma dispo
sição que está no art. 8° da Seção do Estado
de Sítio.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - O Cons
tituinte Arnaldo Martins lembra um fato impor
tante, quando não houver maioria absoluta de
votos sim ou não, evidentemente.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Não, Sr. Presidente. Por exemplo, pode acon
tecer 10 a 8 a favor, mas quer dizer que não
foi aprovada, porque não obteve a maioria abso
luta. Apesar de ter ganho, ganha mas não leva.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) -Perfeito,
para aprovar precisa de maioria absoluta.

Outra emenda, da Constituinte Lídice da Mata.
Pediria a atenção dos Colegas, porque deve acon
tecer daqui para frente com alguma freqüência.
É exatamente o que prevê a primeira emenda,
ou o primeiro destaque de autoria do Constituinte
José Genoíno, que pede a supressão da totalidade
da seção I do Estado de Defesa. Como esta Sub
comissão já fIXOU uma posição e votou contrário
ao destaque, esse destaque da Constituinte Lídice
da Mata automaticamente está prejudicado.

Vamos ao destaque seguinte.
Destaque de autoria do Constituinte José Ge

noíno, que pretende retirar a expressão do Capí
tulo do Estado de Sítio, art. 2', I: "Comoção grave
ou fatos, para os quais seja ineficaz o estado de
sítio":

"O Presidente da República decretará o
estado de sítio, ad referendum do Congres
so Nacional, nos casos de:

1-comoção grave ou fatos para os quais
seja ineficaz o estado de defesa."

É um assunto interessante, relacionado no Ca
pítulo do Estado de Sítio, mas referente a estado
de defesa. Referente a estado de sítio, mas faz

citação a estado de defesa. Por isso, essa aparente
confusão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. presidente, esta questão podia ser resolvida
agora e já se resolve a parte primeira do Estado
de Defesa e do Estado de Sítio. São matérias
correlatas, porque a mesma formulação de um
está no outro.

Solicito à Presidência anexe essas duas formu
lações, porque são idênticas. Como há uma
emenda semelhante, da nobre Constituinte Lídice
da Mata,que S. Ex"faça o encaminhamento agora
desta questão.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto o Constituinte José Genoíno se quer encami
nhar esta sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Ralph Biasi.

O SR. CONSmUINTE RALPH BIASI-Sr. Pre
sidente, o art. 1° faz referência a estado de sítio,
e o inciso I do art. 29 também faz referência a
Estado de Defesa. Um faz referência a outro. O
Constituinte José Genoíno tem razão. Um dos
dois tem que ser eliminado, pela boa redação.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra ao Constituinte Daso
Coimbra.

O SR. CONSTITUINTE DASO COIMBRA 
(Inaudível)- ... dissesse respeito exclusivamente
a estado de defesa. Faltam duas emendas ainda.
Esta já entra no Capítulo 11, Do Estado de Sítio.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
continuar dentro da nossa ordem.

Em vez de ser a este destaque do Constituinte
José Genoíno, que pretende suprimir uma expres
são do Capítulo Do Estado de Sítio, vamos votar
o destaque de sua autoria relacionado com o esta
do de defesa.

Diz:

"Requeiro o destaque para votação em se
parado da expressão "desde que liberados por
suas mesas".

Esse é relacionado com o problema da inviola
bilidade do mandato.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO -
N. é estado de sítio.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Tam
bém estado de sítio.

Quero que V.Ex'"entendam a dificuldade que
estamos tendo. Só diz que quer que se suprima
e põe o parágrafo do item tal. Peço a cornpreen
são de V. EJc6, porque o problema passa a ser
até prolixo e um pouco enfadonho.

Então, vamos logo encarar o estado de sítio.
Vamos votar a emenda do Deputado José Genoí
no, que tenta suprimir a expressão "relacionado
com o estado de defesa", no Capítulo Do Estado
de Sítio.

Tem a palavra o Deputado José Genoíno para
encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Sr. Presidente, vou encaminhar esta questão, por-

que já manifestei minha opinião em relação à
natureza do estado de defesa.

Há um problema sério de definição do mo
mento, e porque °estado de defesa é decretado
ou o estado de sítio. Vejamos bem o problema,
Sr. Presidente.

No estado de defesa diz°seguinte: "cuja gravi
dade não seja a decretação do estado de sítio".
E no estado de sítio diz: "gravidade os fatos para
os quais sejamos ineficaz o estado de defesa".

Então, a essa evidência sou contra, porque,
mesmo sendo contra a existência desse meca
nismo, nos termos em que está posto, era melhor
fosse explicitado o porquê, as razões que levam
a decretar.

Essa situação específica não está decretada.
Então, Sr. Presidente, o risco da subjetividade,

daquilo que é ineficaz,se se tiver estado de defesa
para decretar o estado de sítio, ou a subjetividade
daquilo que não precisa ser decretado estado de
sítio e se decreta estado de defesa. Olhem bem
como não temos uma definição de valor e de
conteúdo para qualificar o que é ineficaz para
uma o que é eficaz para outro. Caímos numa
tautologia que não vai definir,e me preocupa mui
to que isso dê margem a uma interpretação subje
tiva, arbitrária, na decretação de medidas que,
peja própria colocação dos Srs. Constituintes, é
de extrema gravidade por parte do Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR - (Ricardo Fiuza)-Sr. Presi
dente, sou contrário, porque a posição do Relator
é extremamente mais democrática. No caso, seria
absolutamente impossível fazer um elenco de te
das as medidas extrapoladas sem tipificar todos
os casos, pois está bem claro que a primeira me
dida mais branda é o estado de defesa. Portanto,
não há como fazer esta dubiedade, esta confusão.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Os
Constituintes estão devidamente informados a
respeito do que pretende o destaque do Consti
tuinte José Genoino. S. Ex'pretende suprimir par
te do item I do art. 2°, que trata do estado de
sítio:

"Fatos para os quais seja ineficaz o estado
de defesa."

Em votação.
(procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam SIM os Srs.

Constituintes: José Genoino - Lysâneas Maciel
- Ralph Biasi.

Respondem à chamada e votam NÃO os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins- Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Roberto Brant
-Sadie Hauache-Telmo Kirst-Alfredo Cam
pos - Furtado Leite - Geraldo Aeming -José
Tavares.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Voupro
clamar o resultado: 16votaram "não", e 3 votaram
"sim". Rejeitado.
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Em seguida, destaque da Constituinte Lídice
da Mata à Emenda n° 4B0111-6, que pretende
dar ao art. 7°,Seção li,do Estado de Sítioa seguin
te redação:

"As imunidades dos membros do Con
gresso Nacional subsistirão durante o estado
de sítio."

Com a palavra a Constituinte Lídice da Mata.

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA 
Sr. Presidente, esta emenda de autoria do Depu
tado Haroldo Lima, coincidentemente, também
expressa a opinião do Constituinte Iram Saraiva,
que faz emenda idêntica à nossa.

Na verdade, através do Anteprojeto é permitida
a possibilidade de, fora do recinto do Congresso,
se suspenderem as imunidades parlamentares,
após votação de 2/3 da Casa.

Compreendemos que, mesmo no estado de
sítio, as imunidades dos Membros do Congresso
Nacional devem ser mantidas em toda a sua ex
tensão. Como representantes do povo, num mo
mento objetivoem que estaremos sob um estado
de restrições democráticas, é necessário e indis
pensável a manutenção das prerrogativas e das
imunidades parlamentares.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Relator.

a SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, este é outro caso de inversão conceitual.
Esta emenda é altamente positiva para os Mem
bros do Parlamento Nacional. Dizemos textual
mente, para não deixar omisso, o que, aliás, era
extremamente óbvio, a omissão já era óbvia,mas
para ser o óbvio do óbvio, as imunidades serão
mantidas, inclusive no estado de guerra, que é
o estado de sítio.

Imaginemos, se não criamos, democratica
mente, dentro da própria instituição, por voto de
2/3 dos Congressistas, um instrumento para coi
bir abusos, ou seja, quando o Congressista quiser
transformar a sua imunidade em impunidade,
num estado de guerra, um congressista acha-se
acobertado pela imunidade, vai ao inimigo dar
informações; um congressista resolve participar
de uma explosão na refinariade Duque de Caxias,
com uma bomba, durante o estado de guerra,
durante o Estado de Sítio. Ora, se não tivermos,
na legislação, uma forma de, democraticamente,
a sua própna Casa, por 2/3 dos votos, cassar-lhe
e suspender-lhe o mandato, fazer a cessação do
seu mandato, evidentemente que estaremos en
sejando...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não
é cessação do mandato. É apenas imunidade.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza)- Se eu esti
vesse lendo o enunciado, seria obrigado a ele
me ater. Estou tecendo considerações a respeito
do espírito.

Estou imaginando que o Congresso ache que
um cidadão vai dar segredos ao inimigo, num
caso de guerra, de comoção, numa invasão, por
exemplo, que o Congresso - estou exemplifi
cando - por 2/3, achasse que devia fazer cessar
esse mandato, até isso.

Ora, seria altamente democrático, impediria,
por falta de um dispositivoconstitucional, um ato
de força. No caso, a Casa está protegendo; o

dispositivo protege os seus Membros. a que a
Casa não pode admitir é transformar imunidade
em impunidade, no caso específico do exemplo.

Portanto, o dispositivo é altamente democrá
tico, altamente necessário aos Membros do Parla
mento, mesmo porque começa dizendo que sub
sistirão as imunidades durante o estado de sítio
e continuam, sem poder ser suspensas nem por
2/3, nem a Casa - Sr. Presidente, enfatizo este
aspecto - nem a Casa pode suspender, se os
atos forem praticados no recinto do Congresso.
Nem no recinto do Congresso a Casa pode sus
pender.

Agora, deixar de haver um mecanismo demo
crático, significa desejar que a Casa seja alvo de
um mecanismo não democrático.

Sou frontalmente contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Para
uma questão de ordem, concedo a palavra ao
nobre Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, uma das questões mais caras que
agora está sendo restabelecida é a da imunidade
parlamentar.

Evidentemente, votamos aqui, agora, há pouco
tempo, para manter nas mãos do executor da
ordem o direito de torturar. E não nos aperce
bemos disso. Alguns, com raras exceções aqui,
não nos apercebemos.

Sr. Presidente, estamos aqui, se formos aprovar
este dispositivo da maneira como está redigido
- e Deus me livreda proteção dos amigos desse
tipo -, estaremos mantendo, a quebra de uma
das coisas que é mais sagrada, a imunidade parla
mentar. Isto, se for aprovado, Sr. Presidente 
só queria chamar a atenção de V. Ex" - vai entrar
em choque com, pelo menos, três ou quatro dis
positivos que já estão consagrados nas outras
Subcomissões e no próprio Regimento Intemo,
quando restabeleceu a imunidade parlamentar.

Só para exemplificar, há poucos dias o Secre
tário de Segurança, depois que houve o espanca
mento de Parlamentares, depois que colocaram
o Senador Pompeu de Sousa num camburão,
depois que um deles foi chutado, o Secretário
de Segurança foi à televisão, a noite, e disse: "A
ação da Polícia foi branda".

O SR.CONSTITUINTE DAsa COIMBRA- (in
tervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Não foi porque ele reagiu, Deputado Daso Coim
bra. Conheço a história melhor do que V. Ex',
porque eu estava lá! Não vennha com essa con
versa, não!

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Peço
a V. Ex' que conclua. Estamos em processo de
votação.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Vou concluir, Sr. Presidente.

Eu estava lá e foi fotografado, inclusive.
Sr. Presidente, vai ser votado um dispositivo

que entra em choque com aquela coisa que é
mais sagrada aqui, a imunidade parlamentar.

Só quero chamar a atenção, porque já aprova
mos praticamente o direito de torturar e agora
vamos quebrar a imunidade parlamentar.

Esta é a minha questão de ordem.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, a farta adjetivação do eminente Constituin
te Lysâneas Maciel deixa clara a falta de substan
tividade.

Primeiro, ninguém aprovou...

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Na opinião de V.Ex".

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Primeiro,
ninguém aprovou direito à tortura. V. Ex" está so
fismando e tentando torcer. Segundo, hoje a imu
nidade parlamentar já pode ser suspensa pelas
Casas, no caso de o Deputado ser processado
pelo Supremo. Estamos criando um dispositivo
que dificulta muito mais. S. Ex" sabe que temos
votado n vezes pedido de autorização para sus
pensão de imunidades para responder a processo
criminal e temos negado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
passar ao processo de votação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes: José Genoíno; -Alfredo Campos;
- José Tavares; - Lysâneas Maciel; - Carlos
Benevides; - Ralph Biasi;- Roberto Brant.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os
Srs. Constituintes: Asdrúbal Bentes; - Daso
Coimbra; - Ezio Ferreira; - Ottomar Pinto;.
Raimundo Lira; - Ricardo Fiuza;- Ricardo Izar;
- Sadie Hauache; - Telmo Kirst; - Furtado
Leite;- Geraldo Aeming.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Voupro
clamar o resultado: onze votaram "NÃo" e sete
"SIM". Foi rejeitado.

Passo ao próximo destaque, também de autoria
da Constituinte Lídice da Mata, que pretende su
primir os incisos III e VII, do art. 5° do Anteprojeto,
relacionado com o estado de sítio:

"Decretado o Estado de Sítio, com funda
mento no inciso I do art. 2°, só se poderão
tomar .~ontra as pessoas as seguintes medi
das: ...

E aqui, então, faz-se um elenco de várias medi
das, em 8 itens; a Constituinte Lídice da Mata
pretende suprimir os incisos III e VII. O mciso III
fala das restrições à inviolabilidade de correspon
dência, do sigilo das comunicações; e o inciso
VII, de requisição de bens.

Com a palavra a Constituinte Lídice da Mata,
autora do destaque.

A SRA. CONSTITUINTE ÚCIDE DA MATA
Sr. Presidente, entendendo o Estado de Sítio co
mo um estado coercitivo, onde já está imputada
à sociedade civil uma série de restrições - restri
ções à inviolabilidadede correspondência, à liber
dade de imprensa, de radiodifusão, de sigilo das
comunicações ou de prestação de informação
- seria exasperar-se diante do estado de limita
ções já colocadas.

Esta formulação abre a possibilidade para que
diversos exageros sejam cometidos no estado de
sítio, e que, mais tarde, a sociedade, como um
todo, venha a se lamentar.
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Por isso, Sr. Presidente, partindo, inclusive, da
consideração que, mesmo no estado de sítio, a
população deve ter o direito de ser informada
do que está acontecendo no País, devemos salva
guardar, no mínimo, a liberdade de imprensa, mo
tivo por que defendemos esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, o Relator é absolutamente contra. Seria
completamente a favor se este mecanismo não
fosse acionado em função de um estado absoluta
mente excepcional, o estado de sítio, previsto em
lei. Além do mais, lembro que o § 2° permite
a fiscalização no acompanhamento pelo Congres
so; requisição de bens é exatamente óbvio num
caso desses, porque, por exemplo, navios, aviões,
automóveis, transportes, ambulâncias têm que
ser requisitados e, inclusive, o Estado indeniza.

Portanto, destacar estas restrições do texto de
um estado excepcional, pode dar margem à inter
pretação a pessoa menos avisada de que os que
votam com o Relator estão votando contra a liber
dade.

Na realidade, isso não existe. Se houver um
estado que justifique tais providências, já estare
mos vivendo num estado de tamanha anomalia
que terão que ser, lamentavelmente, mantidas es
sas restrições.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pas
sa-se à votação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam . SIM os Srs.

Constituintes:
José Genoino, Lysâneas Maciel.

Respondem à cahamda e votam NÃO.os Srs.
Constituintes:
Arnaldo Martins, Asdrubal Bentes, Carlos Bene
vides, Daso Coimbra, Ezio Ferreora, Ottomar Pin
to, Raimundo Lira, Ralph Biasi, Ricardo Fiuza, Ri
cardo Izar,Roberto Brant, Sadie Hauache, Telmo
Kirst,Alfredo Campos, Furtado Leite,Geraldo Fle
ming, José Tavares, Hélio Rosas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Voupro
c1amaro resultado: 18 "não", e2 "sim". Rejeitado.

Vamos à emenda seguinte, de autoria do Cons
tituinte José Genoíno, que pretende destaque para
o parágrafo único do art. 5°.Exatamente o mesmo
dispositivo. Pretende o Constituinte José Genoíno
suprimir a expressão "desde que liberados por
suas Mesas".

Com a palavra o Deputado José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, considero que já foi aprovada aqui
uma restrição do que está previsto no art 7°.Man
ter-se mais essa do parágrafo único do art. 5°,
"desde que liberadas por suas Mesas", representa
uma restrição à liberdade e à atuação dos Parla
mentares.

AMesa tem o poder de liberar ou não o pronun
ciamento de um Parlamentar, o que, no meu en
tender, é um avanço exagerado na atribuição dada
à Mesa do Congresso Nacional numa Constitui
ção. Essa proibição de liberar ou não pelas res
pectivas Mesas é errado, é uma medida arbirtrária
no texto constitucional. Deixo claro que em deter
minadas situações, isso pode ser discutido no
Regimento Interno das respectivas Casas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O Sr.
Relator tem a palavra.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, mais uma vez há uma inversão conceitual:
o dispositivo pretende preservar o Parlamentar,
porque esse dispositivo está inserido no Estado
de Sítio. Hoje, a Mesa já tem, e muito bem sabe
mos, o direito de cercear a publicação de pronun
ciamento de companheiros Parlamentares, que
violem o decoro parlamentar, com as expressões
descabidas, etc.

O objetivo de inserir no texto constitucional é
para dizer que, mesmo no Estado de Sítio, 05

seus pronunciamentos são invioláveis. Aí a ex
pressão é altamente dirigida no sentido de pre
servar a posição do Parlamentar.

Se pretendemos participar de um colegiado,
colegiado esse dirigido por uma Mesa eleita livre
mente, e, de antemão, dizemos que devemos viver
num império-nem lei, nem rei, nem Mesa, nem
coisa alguma - há uma inversão conceitual gran
de.

Portanto, o dispositivo preserva o Parlamentar,
ao contrário de diminuir as suas imunidades.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pas
sa-se à votação.

(Procede-se á votação.)

O SR. CONSmUINTE CARLOSBENEVIDES
-Sr. Presidente, sugiro a V.Ex" alterne o encami
nhamento da votação: uma vez se comece de
A a Z e outra vez, de Z a A, para ser mais demo
crático.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - É im
possível, nobre Constituinte, se bem entendi V.Ex'.
Estou primeiro chamando os Membros da Mesa
e pela ordem, senão vai-me dificultar o trabalho.

O SR. CONSmUINTE CARLOS BENEVIDES
-Sr. Presidente, era só uma maneira de ser mais
democráticos. V. Ex" está adotando mão-única,
deAaZ.

Estou admitindo que as posições estão-se defi
nindo do ponto de vista até ideológico.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vou
continuar a votação.

(Prossegue a votação.)
Respondem à chamada e votam SIM os Srs.

Constituintes: José Genoíno - José Tavares 
Lysâneas Maciel - Hélio Rosas - Ralph Biasi.

Respondem à chamada e votam NAO os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrúbal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ézio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie Hauache
- Telmo Kirst-Alfredo Campos Furtado Leite
- Geral Fleming.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Rejei
tado por 14 votos contra 5 e um ausente.

De autoria do Constituinte Lysâneas Maciel,
destaque para a Emenda rr 4.224/4, que pretende
substituir. Está relacionado com a segurança na
cional.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Ainda há, Sr. Presidente uma emenda, sobre o
Estado de Sítio.

É a Emenda rr 37, sobre o estado de sítio.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Primei
ramente iremos apreciar este, e, depois veremos
o de n° 37.

A emenda do Constituinte Lysâneas Maciel pre
tende substituir o art. lO, que passa a se constituir
em parágrafo único, e incluir-se em seu lugar
o seguinte artigo, que passa a ser o art. 10:

"A segurança nacional é destinada a defen
der a soberania e dignidade do povo, implan
tar medidas adequadas de defesa do Estado,
garantir as liberdades civis e justiça social,
eliminar as tensões internas e empenhar-se
na formação de uma sociedade na qual o
acesso aos valores fundamentais da vida hu
mana seja igual para todos."

Dou a palavra ao Constituinte Lysâneas Maciel,
para dentro dos 3 minutos melhor explicitar o
que pretende com a sua emenda.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, chamaria a atenção dos Srs. e SI'"'
Constituintes, porque uma das COIsas que esta
mos tentando fazer aqui é eliminar o fosso entre
as ForçasArmadas a sociedade civil, entre liberda
des democráticas e a segurança nacional.

Todos têm certo receio em definir o que seja
segurança nacional. Com esta emenda pretendo
exatamente não circunscrever a segurança nacio
nal apenas à capacitação militar, porque já se
sabe que essa capacitação militar não é suficiente
para que a segurança nacional seja assegurada.

Sr. Presidente, amplio as definições do que seja
segurança nacional; é um casamento, é uma liga
ção entre os setores das Forças Armadas e a
sociedade brasileira.

Ao ampliá-Ias, Sr. Presidente, verifica-se que,
na minha argumentação digo, de maneira muito
clara, que nenhum cidadão, nenhum governador,
nenhum governo pode ser insensível à segurança
de Estado. Coloquei a capacitação militar entre
vários dispositivos, entre as várias funções que
a segurança nacional teria.

Se ampliarmos esta noção Sr. Presidente, va
mos, então, encontrar o que seja a verdadeira
segurança nacional.

Por exemplo, quando houvesse escândalo da
construção da Ferrovia Norte-Sul, onde estava
a segurança nacional, Sr. Presidente, que não dis
se uma palavra sobre o que representa esse em
preendimento em matéria de descrença com as
Forças Armadas, de descrença com o Governo?
Esse escândalo, quase que internacional, foi regis
trado pela imprensa de todo o Mundo, e a segu
rança nacional, no seu propósito mais alto de
elimianr as divergências, as tensões, essa segu
rança nacional teria, então, essa amplitude que
estou submetendo à apreciação dos Srs. Consti
tuintes.

Não é, repito segurança nacional capacitação
militar apenas, segurança nacional, repito Sr. Pre
sidente, que este País não pode viver mais sob
uma chantagem nacional, internacional. Seguran
ça nacional que é exatamente o fortalecimento
das forças de segurança, das Forças Armadas
e ao mesmo tempo, para evitar que essa chanta
gem obrigue o Pais a viver num estado de guerra
permanente, esquecendo os problemas graves
que apertam a Nação e a nacionalidade.

Na concepção dos objetivos nacionais e perma
nentes, expressão muito cara que se fundou nessa
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doutrina de segurança nacional, objetivos nacio
nais permanentes, Sr. Presidente, é a eliminação
de sanções sociais, o cuidado com as coisas que
estão acontecendo, como, por exemplo, o escân
dalo da Ferrovia, que a segurança nacional não
disse uma palavra sobre esse escândalo que se
verificoudebaixo de nossas barbas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presí
dente, o Relator está extremamente tranqüilo de
ficar com a sua posição anterior, porque é muito
mais democrática, muito mais livree muito mais
abrangente.

Arnpliaro conceito de segurança nacional, para
defender a soberania e dignidade do povo sem
dizer o que é, implantar medidas de defesa do
Estado, qualquer governante pode imaginar as
medidas, eliminar as tensões internas, está muito
pior que o conselho da ESG.

O Deputado Lysâneas Maciel, um homem bri
lhante, não foi feliz na redação. Em que pesem
aos excelentes propósitos de S. Ex"como homem
absolutamente liberal, perdoe-me, a sua redação
enseja intromissões indevidas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pas
sa-se à votação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada em votam SIM os

Srs. Constitui:1tes: José Genoíno - Lysâneas Ma
ciel.

Respondem à chamada e votam NÃo os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ralph Biasi - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar 
Roberto Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst
- Alfredo Campos - Furtado Leite - Geraldo
Fleming -José Tavares - HélioRosas.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Votaram
"sim" 2 Srs. Constituintes; não 18.

Rejeitado.
Emenda de autoria do ConstituinteJosé Genoí

no, que pretende destaque para a votação em
separado da Seção Ill, Da Segurança Nacional,
arts. 10 e 11, exatamente um desses dispositivos
que estávamos aqui analisando.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, a minha emenda é supressiva. Pre
tende suprimir da Seção 111, Da Segurança Nacio
nal, os arts. 10 e lI.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Deputado José Genoíno, para enca
minhar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, incluio texto constitucional, da Se
gurança Nacional,esse exagero que podemos ob
servar. Chamo a atenção de que em boa parte
das Constituições que procuramos estudar de vá
rios países, - digo a V. Ex" que não trago aqui
nenhum exemplar de Constituição de país socia
lista,por que só há uma semelhante, a da Polônia,
por isso que sou contra o regime que existe lá
- como as Constituições da Alemanha, dos Esta
dos Unidos, da França, da Itália, da Espanha e
de Portugal, não há essa figura de segurança na
cional ao nível de uma seção, ao nível de um

título, ao nível de uma parte explicitada e desta
cada do texto constitucional. Entendo que isso
não há exatamente porque o entendimento do
pensamento constitucional moderno é que o con
ceito abrangente de segurança nacional '- foi
isto que votei com restrição à emenda do nobre
Constituinte Lysâneas Maciel-não pode ser des
tacada como algo a parte, porque, a partir do
momento em que se destaca como algo a parte,
esse algo a parte passa a ser um valor nacional,
acima do texto constitucional. No meu entender,
é o conjunto do texto constitucional, na ordem
econômica, na ordem política, na ordem social,
nos direitos humanos, direitos individuais,direitos
coletrvos,soberania, que compõem os valores de
terminados de um país em determinada situação
histórica.

Eleger um conceito de segurança nacional co
mo uma seção à parte da Constituição é, no meu
entender, o não-rompimento com a doutrina de
segurança nacional, que, apesar dos reparos fei
tos pelo Relator em relação à Constituição em
vigor, a de 69, não faz esta ruptura, assim ela
continua como uma doutrina, como uma parte
acima de outros valores que são inerentes, tanto
do ponto de vistado povo, dos seus direitos,como
do ponto de vista de determinada ordem política
econômica e social não cabe, portanto, essa Se
ção.

Portanto, proponho toda a sua supressão.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, ainda que a doutrina constitucional mo
derna, em alguns países, não insira este dispo
sitivo na Constituição, estamos diante de uma
situação de fato. Queremos, de uma vezpor todas,
extirpar o conceito distorcido. O objetivo é situar
devidamente o Conselho na sua posição, dimi
nuir-lhe a força atribuída no período recém-pas
sado, que existe subjetivamente, no minimo.

No momento em que inserimos o Conselho,
disciplinamos a sua constituição, dizemos quais
são as suas competências e que a lei regulará,
estamos criando um dispositivo de proteção à
sociedade civil, porque a omissão, neste caso,
permitiria interpretações a exemplo do passado
recente.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Vamos
passar ao processo de votação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.
Constituintes: José Genoíno - Lysâneas Maciel.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs,
Constituintes:ArnaldoMartins- Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ralph Biasi - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar 
Roberto Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst
- Alfredo Campos - Furtado Leite - Geraldo
Fleming - José Tavares - HélioRosas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Rejei
tado, por 18 votos a 2.

Passamos à votação do destaque seguinte, de
autoria do Constituinte Lysâneas Maciel, que pre
tende incluir no art. 10 desta mesma Seção um
parágrafo:

"Qualquer planejamento, investimento,
despesa envolvendo a exploração ou mani
pulação de materiais estratégicos, inclusive
tecnologia de ponta, deverão ser submetidos
à análise e aprovação do Congresso Nacio
nal, o qual, resguardados os aspectos de se
gurança nacional, poderá reduzir, expandir
ou interromper tais medidas."

Com a palavra o nobre Constituinte Lysâneas
Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, há pouco tempo estivemos na Ín
dia, que fabricou um artefato nuclear e as pessoas
morrem de fome nas ruas de Calcutá e Bombaim.
Verificamos,há pouco tempo aqui, ao trazervários
professores e o responsável pela Comissão Nacio
nal de Energia Nuclear, Sr. Rex Nazareth. S. S'
mobiliza contas altíssimas, recebendo ordens
apenas do Conselho de Segurança Nacional.

Trata-se de um programa, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, de 4,5 bilhões de dólares, numa
Nação assoberbada de problemas. Significa,pura
e simplesmente, um planejamento estratégico ou
despesas exageradas num país em crise, crise
gravíssima, que está procurando sair dela, não
podendo-se permitir a execução de um programa
paralelo de energia nuclear, por exemplo, sem
que o Congresso Nacional tome conhecimento
e aprove aquelas despesas. É o princípio do con
trole, a fim de evitar os excessos. Aquilo que é
prioritáriotalvezpara um grupo de militantes não
ser prioritáriopara o País. Chegamos ao exagero,
Sr. Presidente, de ser declarado ali que o projeto
é de 4,5 bilhões de dólares, e talvezvai-se construir
um submarino atômico. Sr. Presidente, o custo
de um submarino do preço do 'Tridente" pode
alimentar 1 ano de escola para 16 milhões de
crianças.

Então, a minha colocação, Sr. Presidente, é que
se façam essas medidas de defesa do Estado,
mas que sejam submetidas à apreciação dos re
presentantes do povo. Um submarino atômico
dá para alimentar 16 milhões de crianças, dá para
dar escolaridade a 16 milhões de crianças; uma
fragata dá para mais ou menos 11 milhões de
hospitais. Precisamos de fragatas e talvezprecise
mos de submarino atômico, mas precisamos de
coisas prioritárias antes disso.

Daí a razão da nossa emenda, Sr. Presidente.
Não é negar, mas é para submeter à apreciação
dos representantes do povo, para estabelecer as
prioridades.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, o espírito da emenda do Constituinte Lysâ
neas Maciel é absolutamente salutar. Discordo
na parte referente ao planejamento. Obviamente
o planejamento é do Executivo. Não se justifica
inserir este dispositivo na Seção Da Defesa por
uma razão muito simples: temos que inserir na
parte do orçamento, temos que unificar o orça
mento fiscal e o orçamento monetário e temos
que fortalecer a Comissão de Fiscalização Finan
ceira da Câmara dos Deputados para exercer a
fiscalização na aplicação das verbas.

Portanto, o dispositivoé absolutamente imperti
nente à Comissão. Em que pese o alto espírito
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de S. EX, sou absolutamente contra a inserção
de um dispositivo de ordem de controle de fiscali
zação financeira do Congresso. Temos que forta
lecer a fiscalização financeira do Congresso e a
aprovação dos orçamentos monetário e fiscal.

Por esta razão, o Relator é completamente con
tra. O orçamento militarnão é destacado, fazparte
do orçamento fiscal e do Orçamento da União
- são verbas.

o SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MAClEL-
V. EX considera isso acertado?

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Considero
absolutamente acertado que qualquer orçamento
de qualquer organismo seja submetido ao Con
gresso Nacional. Isso é evidente. E a Comissão
de Fiscalização Financeira deve exercer. O espírito
da proposta de V.EX é excelente...

o SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Então, vote a favor.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Não posso
votar a favor, porque não é assunto desta Subco
missão. Teríamos que estudá-la e dissecá-la me
lhor, para introduzir na Comissão competente, da
Política Fiscal e Orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM"os Srs,

Constituintes: José Genoíno - Lysâneas Maciel.
Respondem à chamada e votam "Não" os Srs.

Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrúbal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ézio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ralph Biasi - Ricardo Fiúza - Ricardo Izar 
Roberto Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst
- Alfredo Campos - Furtado Leite - Geraldo
Fleming -José Tavares - Hélio Rosas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Rejei
tado, por 18 (dezoito) votos a 2 (dois).

O próximo destaque é de autoria do Consti
tuinte José Genoíno. S. Ex" propõe destaque para
a Emenda n° 4B0037-3, que fala a respeito de
estado de alarme, de sítio, de defesa. Esta emenda
é de autoria do Constituinte César Maia.

Com a palavra o Deputado José Genoíno, para
encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, o estado de defesa foi decretado,
o estado de sítio foi decretado e acrescento, na
Seção do Estado de Sítio, na forma do art. 10
- peço a atenção dos Srs. e SI'"" Constituintes,
para a seguinte emenda aditiva:

"A declaração dos estados de defesa e de
sítio, em nenhum caso, pode atingir o direito
à vida, à integridade e identidade pessoais,
à não-retroatividade de lei criminal, de defesa
e à liberdade de consciência e de religião."

Sr. Presidente, os mecanismos coercitivos do
Estado foram consagrados, já aprovados nesta
Subcomissão, encaminhei contra e fui derrotado.
Peço a atenção desta Subcomissão para aprovar
esta emenda do nobre Constituinte César Maia,
porque estabelece valores que estão acima dos
que levaram à decretação do estado de defesa

e do estado de sítio. Esses valores do estado de
sítio e do estado de defesa não podem ferir o
que está escrito aqui. A emenda do nobre Constí
tuinte César Maia é parte do projeto da Comissão
Afonso Arinos, não é de autoria deste Constituinte.
É salutarque se estabeleçam esses valores univer
sais, porque o valor do estado de defesa e do
estado de sítio não pode contrariar o valor uni
versal que está escrito nessa emenda do Consti
tuinte César Maia.

Apelo aos Membros desta Subcomissão para
que aprovem essa emenda aditiva.

Portanto, ficaria o art. 10 na Seção do Estado
de Sítio.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, o alto sentido da emenda do nobre Consti
tuinte César Maia está contemplado no Capítulo
das Garantias de Direitos Individuais, e o estado
de sitio e o estado de defesa estão absolutamente
limitados, mesmo porque não poderia ser de ou
tra forma; prevê o recurso ao Judiciário, que é
obrigado a acatar.

De qualquer forma as preocupações que nor
tearam a emenda do nobre Constituinte estão
regiamente, perfeitamente acolhidas no nosso
Anteprojeto e no nosso Substitutivo.

Não sou favorável à emenda, porque não pode
ria emendar o que está exato, S. Ex" comete um
erro de técnica legislativa, além de um erro de
bom senso, porque ninguém poderia admitir, e
os estados de sítio expressam quais são as viola
ções permitidas, a violação de direitos individuais
e garantias individuais, tal como estão descritos
na Declaração Universal dos Direitos e previstos
no Capítulo da Constituição Dos Direitos Indivi
duais. S. EX há de convir que já está colocado
nas restrições que são permítidas no estado de
sítio, todas que são permitidas, e não abrange
nenhumas dessas.

Obviamente, pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Passo
à votação.

(procede-se à votaçâo.)
Respondem à chamada e votam "SIM"os Srs.

Constituintes: José Genoíno - José Tavares 
Hélio Rosas - Roberto Brant - A1fredÇl Campos.

Respondem à chamada e votam NAO os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrúbal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ézio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ralph biasi - Ricardo Fiúza - Ricardo Izar 
Sadie Hauache - Telmo Kirst - Furtado Leite
- Geraldo Aeming.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Rejei
tada por 14 (quatorze) votos contra 5 (cinco).

Passemos à seguinte. Destaque de autoria da
Constituinte Lídice da Mata, relativo à Emenda
n° 480113-2, de autoria do Constituinte Haroldo
Uma, que pretende suprimir os arts. 10 e 11 e
seus parágrafos. Esse já foivotado. Conseqüente.
mente, está prejudicada.

Vamos analisar vários destaques ao art, 12, rela
cionados com as Forças Armadas. O primeiro
destaque é de autoria do Constituinte VivaldoBar
bosa, à Emenda de sua autoria n° 4B0096-9. S.
Ex" pretende dar ao art. 12 do substitutivo outra
redação.

Como S. EX não se encontra presente para
encaminhar, consulto se há algum Constituinte
que deseja fazê-lo. (Pausa.)

Vamos continuar os nossos trabalhos.
Com referência à emenda de autoria do Consti

tuinte Vivaldo Barbosa, de rr 480096-9, sobre
a Constituição e a destinação constitucional das
Forças Armadas, S. Ex" pretende dar ao art. 12
uma nova redação:

"As Forças Armadas são instituições repu
blicanas nacionais permanentes e regulares.
Destinam-se à defesa da Pátria em guerra
extema das fronteiras nacionais, da integri
dade do território, da independência e da so
berania do País, dos poderes constitucionais,
das leis e das instituições e da cidadania.
São comandadas pelo Presidente da Repú
blica. Constituem-se essencialmente pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica.
São organizadas na forma da lei, com base
na hierarquia e disciplina. Atuarão nos casos
previstos em lei e nesta Constituição, me
diante ordem direta do Presidente da Repú
blica.

§ 1° Ao Presidente da República com
pete, exclusivamente, a nomeação e a pro
moção de oficiais das Forças Armadas.

§ 2° Os integrantes das Forças Arma
das, em qualquer nível, gozam de todos os
direitos conferidos a todos os cidadãos, têm
os mesmos deveres dos servidores públicos,
além dos daqueles próprios da corporação
a que pertencem."

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Passo
ao processo de votação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam SIM os Srs.

Constituintes: José Genoino - Lysâneas Maciel.
Respondem à chamada e votam NÃo os Srs.

Constituintes: Arnaldo Martíns - Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Roberto Brant
-Sadie Hauache- Telmo Kirst-Alfredo Cam
pos - Furtado Leite - Geraldo Aeming - Hélio
Rosas -José Tavares.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Dezes
sete votos a dois. Rejeitada.

Passamos ao destaque de autoria do Consti
tuinte José Genoino, relacionado com a Emenda
n° 4B0065-9, referente ao art. 12 do substitutivo
do Relator, que diz respeito às Forças Armadas.
O Constituinte José Genoino pretende destacar
a sua emenda, que é aditiva, mudando, inclusive,
a redação do art. 12. Diz:

"As Forças Armadas, constituídas pela Ma
rinha, pelo Exército e pela Aeronáutica e ati
nentes a um único Ministério, o da Defesa,
são instituições..."

Trata-se da criação do Ministério da Defesa,
e continua o texto consagrado pelo nobre Relator.

Com a palavra o nobre Constituinte José Ge
noino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, estamos discutindo basicamente
a questão que o Relator tratou e que, não no
substitutivo, mas no anteprojeto, mereceu as
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emendas, a questão do Ministério da Defesa. Te
nho uma posição, e a tenho defendido, que deve
ser estabelecida no texto constitucional, nesta par
te que diz respeito à relação do Presidente da
República com as Forças Armadas, a criação do
Ministério da Defesa.

As Forças Armadas, na situação constitucional,
que vem desde a Constituição de 46 e se aprofun
dou, no meu entender, a partir de 67 e 69, são
uma representação dentro do Governo, não é o
comando do Governo sobre as Forças Armadas.

A criação do Ministério da Defesa, nos termos
em que estou propondo nesta emenda, seguindo,
após a emenda, a formulação do art. 12, enfrenta
esse problema constitucionalmente.

É evidente que alguns poderão argumentar que
se estã criando um Ministério só sobre este assun
to. Digo que não, porque, em outras matérias,
em outras partes da Constituição, para determí
nados assuntos, para determinadas questões, de
vem ser criados Ministérios permanentes. No ca
so, o Ministério da Defesa é importante, porque,
apesar de não representar no texto da leia garantia
de intervenção ou não das Forças Armadas nos
assuntos de Governo, dificulta, diminui, porque
a situação anômala que existe hoje na Constí
tuição brasileira, de haver seis ministros militares
dentro de um Ministério não tão grande, no meu
entender, é uma interferência, é uma presença
das Forças Armadas nos assuntos políticos do
Governo. Inclusive, a criação do Ministério da De
fesa, nos termos em que estou propondo nesta
emenda, enfrentaria esse problema politicamente,
estabeleceria, de maneira constitucional, o co
mando político do Presidente da República sobre
as Forças Armadas, através de um Ministério da
Defesa, podendo ser um civilou um militar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, este assunto foi debatido
exaustivamente nesta subcomissão O Relator é
totalmente contra a tese do nobre Constituinte
José Genoino, por várias razões.

Só para que se registre: primeira, é extrema
mente perigoso concentrar tantos poderes na
mão de um só ministro; segunda, os atuais Minis·
tros, nomeados e demitidos ad nutun pelo Presi
dente, devem ao Presidente, lealdade; terceira,
num caso de comoção, seriam três opiniões: dois
a ponderar, um a não ponderar e dividiríamos
o problema; quarta, não existem seis Ministérios
militares. S. Ex"comete um equívoco proposital,
porque S. Ex"é brilhantemente inteligente. S. Ex"
distingue civil e militar, porque tivemos Ministro
da Educação Militar. O Ministro da Saúde pode
ser um militar, o Ministro da Guerra pode ser
um Civil, não distingue. Então, temos, para que
fique nos Anais, três Ministérios militares.

Além do mais, estaríamos dando um desequi
líbrio muito grande aos seus efetivos. Cada arma
com um efetivo completamente diferente. Além
do mais, não iríamos fazer economia, ia-se criar
mais uma infra-estrutura,

Outra questão: do ponto de vista operacional,
não traz nenhuma vantagem, segundo ouvimos
"n" depoimentos, porque temos o EMFA para
as ações combinadas.

O Ministérioda Defesa não deu certo nos países
onde existe. Havia na Argentina e não deu certo.
Não foi falta de coordenação que fez a Argentina
perder a Guerra das MaIvinas.

Portanto, o Relator permanece com o seu ponto
de vista anterior, exaustivamente debatido. Aliás,
reflete 90% das propostas que chegaram ao Rela
tor. De quase 350 propostas, 80% deseja a manu
tenção do status quo.

Portanto, o Relator é contra.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE 
Sr. Presidente, solicito a palavra para encaminhar
a votação, nos termos do Regimento Interno da
Constituinte, como lidero

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE 
O meu encaminhamento, Sr. Presidente, é favorá
vel à proposta, em função de algo que não diz
respeito diretamente a esta Subcomissão, mas
à própria sistemática que se vai ter que adotar
quando da feitura de toda a nossa Constituição:

Haverá definições fundamentais. Uma delas vai
ser a questão do tipo de governo: se iremos ter
um presidencialismo ou um parlamentarismo.
Parlamentarismo de verdade e não de fancaria,
parlamentarísmo em que todos os ministros pos
sam sofrer moções de desconfiança e serem der
rubados por esses votos de desconfiança do Par
lamento, e aí incluído o ministro militar ou os
ministros das Pastas militares.

Para evitar, exatamente, questões que envolvam
comandos, é necessário se criar um Ministério
da Defesa como um ministério político, porque,
nobre Relator, não vamos analisar as Forças Ar
madas apenas quando estão na guerra.

O Ministério da Defesa da Argentina não falhou
porque perdeu a Guerra das Malvinas. Pode ter
falhado em outras questões, não por conta disso.
Aí foi a incapacidade clara das Forças Armadas
argentinas, que foram muito boas na repressão
interna, mas, quando foram para defender a sobe
rania nacional, não foram lá muito bem nas suas
atribuições. O Ministério da Defesa continua exis
tente na Argentina e há uma relação política inte
ressante nisso. Ao contrário, os países europeus
têm essa figura do Ministério da Defesa até para
quebrar uma relação direta do Presidente da Re
públicaou do Chefe de Governo com os coman
dantes militares, porque o cargo de ministro não
é um cargo apenas militar, é um cargo político
Daí a criação do Ministério da Defesa, que é pró
prio, inclusive, dos gabinetes parlamentaristas.
Mesmo sendo vencida, esta questão deve ser dis
cutida, ser encaminhada, porque iremos retomá
la mais adiante, quando da discussão do tipo de
governo: se parlamentarismo ou presídencialís
mo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Passa
mos ao processo de votação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.

Constituintes: José Genoíno - Lvsâneas Maciel.
Respondem à chamada e votam "não" os Srs.

Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pinto- Raimundo Lira 
Ralph Biasi - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar -

Roberto Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst
- Alfredo Campos - Furtado Leite - Geraldo
Aeming - Hélio Rosas -José Tavares.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Rejei
tado por 18 (dezoito) a 2 (dois).

Informo ao plenário que há uma emenda desta
cada pela Constituinte Lídice da Mata à Emenda
rr 125-6, de autoria do Constituinte Haroldo lima,
que quer também criar o Ministério da Defesa.
Conseqúentemente está prejudicada.

Destaque de autoria do Constituinte José Ge
noino à Emenda de sua autoria sob o\n'
4B0067-5. S. Ex"pretende alterar o parágrafo úni
co do art. 12, que é relacionado com as Forças
Armadas.

Com a palavra o Constituinte Deputado José
Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, vamos ter que tratá-lo em dois

• momentos, porque há uma emenda com base
no anteprojeto e outra de n° 67·5.

Sr. Presidente, o parágrafo único do art. 12 diz:

"Lei complementar, de iniciativa do Presi
dente da República, estabelecerá as normas
gerais a serem adotadas na organização, no
preparo e no emprego das Forças Armadas."

A minha emenda é muito simples:

"Cabe ao Congresso Nacional, através de
leis ordinárias, dispor sobre a organização,
manutenção e funcionamento das Forças Ar·
madas."

A iniciativa de lei sobre a organização, funciona
mento das Forças Armadas, por que deve ser
do Presidente da República?

Entendo que é um poder extremamente exage
rado. O Presidente da República tem a iniciativa
da lei; o Presidente da República preside o Conse
lho de Segurança Nacional; o Presidente da Repú
blica decreta o estado de defesa; o Presidente
da República decreta o estado de sítio; e o Presí
dente da República é quem tem a iniciativa de
lei para regulamentar o funcionamento das For
ças Armadas.

Lembro aqui aos Srs. Constituintes um texto
claro, e nem é uma Constituição socialista. A
Constituição norte-americana diz exatamente o
que a minha emenda propõe, que cabe ao Con
gresso Nacional a aprovação de leis sobre o fun
cionamento e a organização das Forças Armadas.
Este é o sentido da minha emenda.

Sr. Presidente, talvez algum espectador ou ou
vinte desta Subcomissão ache estranho um socia
lista invocar a Constituição de um dos maiores
países capitalistas para defender a sua emenda,
mas é isso que tenho que fazer. Apelo aos Srs.
Constituintes para aprovar esta minha emenda,
porque está textual, e quase tirei do item da Cons
tituição norte-americana. Eu sou um antinorte
americano. Mas, vejamos bem, temos que fazer
uma Constituição mais aberta. É um absurdo dei
xarmos a iniciativade lei sobre as Forças Armadas
só na pessoa do Presidente da República. Vamos
abrir um pouco e dar poderes ao Congresso. Isso
tem a ver com as prerrogativas do Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Coml
a palavra o Sr. Relator.
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o SR. REL4.TOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, a Constituição determina que o Presidente
da República remeta essa lei. S. Ex' diz que é
um poder excessivo tomar a iniciativa de remeter
uma mensagem que será analisada pelo Congres
so. Remeter, tomar a iniciativa de um órgão do
Executivo, do qual o Presidente é o comandante
supremo. O Presidente não ter o poder para reme
ter, ter a iniciativa de remeter para estudo do Con
gresso uma lei que pode ser emendada?

AsForças Armadas são um órgão do Executivo.
O Presidente é o comandante supremo, é quem
deve estar afeito a esse mecanismo, à sua Exce
lência cabe a iniciativa de mandar o texto básico.
Não falei em decreto, falei em lei complementar,
nobre Constituinte. V. Ex' ainda disse legislação
ordinária, que estaria sujeita a manipulações 
digo lei complementar.

Estou sendo mais democrático que V.Ex"neste
caso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Estou querendo que seja também do Congresso,
vamos ser democratas.

O SR. REL4.TOR(Ricado Fiuza) - Obviamen
te, é absolutamente impertinente proibir ao Presi
dente tomar a iniciativa de um assunto técnico,
específico da sua competência, do Executivo. Se
se dissesse que era remeter um decreto, mas
iniciativa das leis...

Sou contra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Passo
ao processo de votação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes: José Genuíno - José Tavares 
Lisâneas Maciel - Ralph Biase.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constttulntes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ricardo Fiuza - Roberto Brant - Sadie Hauache
- Telmo Kirst - Alfredo Campos - Furtado
Leite - Geraldo Aeming - Hélio Rosas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Rejei
tado por 15 (quinze) votos contra 4 (quatro).

Destaque à emenda de autoria do Constituinte
Lysâneas Maciel, que pretende dar ao art. 12, rela
cionado com as Forças Armadas, uma nova reda
ção.

Vou fazer a leitura:

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:

"AsForças Armadas destinam-se à defesa
da Pátria, de seu povo, de sua soberania e
Território e à garantia da Constituição, dos
poderes constitucionais e da lei.

§ 10 As Forças Armadas estão subme
tidas à Constituição, às leis e aos poderes
constitucionais e só serão mobilizadas por
estes.

§ 20 Ao Presidente da República cabe a
direção política da guerra e a escolha dos
comandantes-chefes."

o SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, uma questão de ordem.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Arnaldo Martins.

O SR. 'CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, este assunto também vai ser
submetido no art. 13. Há vários Constituintes que
entraram, inclusive eu, com destaque do art. 13.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex'
tem razão.

Na realidade, quando digo, que o Constituinte
tem razão, é porque uma parte é do art. 13. A
emenda é n94B0149-3.

Com a palavra o Autor da emenda e do desta
que, para encaminhar a votação.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, é mais uma tentativa para se evitar
o dualismo Forças Arnadas e sociedade. Há uma
definição muito clara que as Forças Armadas não
se destinam apenas a um acúmulo de armamen
to, a um acúmulo de capacitação militar mera
mente.

Sr. Presidente, essas definições restabelecem
nas Forças Armadas as funções para as quais
elas foram destinadas anteriormente e que muitos

dos seus integrantes acreditam.
Ao redigir este dispositivo, consultei vários seto

res militares profundamente interessados em que
as Forças Armadas estabeleçam as suas verda
deiras e dignas funções.

Quais são os objetivos? Confundem-se tam
bém com os objetivos da segurança nacional.

Se adotarmos esses princípios estaremos exa
tamente quebrando o fosso que existe entre as
Forças Armadas e a sociedade, reduzindo as suas
verdadeiras funções, sem prejuízo, note-se, do fa
to de que consideramos que o cidadão militar,
tem direito pleno de participar da vida política
do Pais opinando, votando e sendo votado. Á a
combinação de uma série de artigos que restabe
lecem as Forças Armadas à sua plenitude e não
como querem muitos manter as Forças Armadas
como um gueto mal compreendido, mal orien
tado e, muitas vezes, muito mal utilizado freqüen
temente, até mesmo para repressão da população
civil.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. REL4.TOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, tenho sempre uma tendência muito grande
de concordar com o meu caro e querido amigo
Lysâneas Maciel, mas a tendência tem ficado só
na boa vontade, porque não consigo concordar.
A emenda de S. Ex' é extremamente abrangente
- desarticulada...

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Só por isso ela é ruim?

O SR. REL4.TOR (Ricardo Fiuza) - Comecei
agora. Se V. Ex" me deixar terminar, digo por
tudo que ela é ruim.

Para começar, quem são as Forças Armadas?
V. Ex' nem diz. A polícia também está nesta? V.
Ex' não diz que é Marinha, Exército e Aeronáutica.
As Forças Armadas têm que ter hierarquia? V.
Ex"não fala em hierarquia.

V.Ex' redige o art. 12, em substituição ao meu.
V.Ex" diz,por exemplo que são instituições perma
nentes. V. Ex" quer uma todo o dia? Ou quer
que sejam permanentes? V.Ex' não diz.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Se V. Ex" tivesse um pouco mais de cuidado,

verificaria que apresentei um projeto completo.
Como V. Ex' recebeu o seu substitutivo de outra
fonte, não teve o cuidado de comparar as duas
coisas. É completo das funções principais, demo
cratiza as Forças Armadas, permite a permanên
cia de civilna Escola Superior de Guerra, a promo
ção de militares até o posto de coronel é por
antigüidade, para evitar o filhotismo dentro das
Forças Armadas. Uma série de medidas foram
tomadas, mas V.Ex' já estava com seus parâme
tros determinados, e talvez minha proposta não
fosse de inspiração normalmente militar.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Vamos ser
objetivos, Sr. Presidente. Vou concluir.

Nobre Constituinte Lysâneas Maciel, estou ana
lisando o texto de uma emenda, e não a proposta.
Estou no momento analisando um destaque, que
é errado, sob todos os aspectos - conceitual,
técnico. Lamentavelmente não posso concordar
com V. Ex'

Pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
passar ao processo de votação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituinte: José Genoíno - Lysâneas Maciel.
Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.

Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira 
Ralph Biasi - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar 
Roberto Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst
- Alfredo Campos - Furtado Leite - Geraldo
Aeming - José Tavares.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Rejei
tado por 17 votos contra 2

Passamos a outro destaque, de autoria do no
bre Constituinte Lysâneas Maciel, que pretende
incluir na Seção IV, do Capítulo I, que trata exata
mente das Forças Armadas, a seguinte letra:

"Asdespesas diretas e indiretas das Forças
Armadas não poderão ultrapassar o teto de
5% do Orçamento da União elaborado para
o ano fiscal em que deve viger."

Com a palavra o nobre Autor da emenda e
do destaque.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, não preciso alertar que a resposta
vai ser não. Em todo caso, vamos fazer uma ten
tativa.

Sr. Presidente, se o Relator se tivesse dado ao
trabalho de ler toda a proposta, veria que não
é isolada, como também não é a outra.

Ao argumentar essa questão orçamentária das
Forças Armadas também consultei militares, téc
nicos, para saber qual seria o mínimo para a ma
nutenção de um Exército bem equipado, bem
profissionalizado, bem pago. Então, chegamos a
essa cifra, Sr. Presidente, Srs. Constituintes.

Não adiantam, quero repetir aqui, os custos
excessivos e um gasto adicional quer com as For
ças Armadas, quer com equipamento militar. Não
aumentam a segurança do País. Não adianta ter
se uma força armada, só no Exército 112 mil
homens, mais ou menos, e na Marinha não sei
quantos, um total de aproximadamente 300 ou'
400 mil homens, se não têm um pagamento ade-
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quado, se não têm uma escala de acesso, de
promoções etc.

Sr. Presidente, isso aí está combinado com
aqueloutro dispositivo que permite apenas 1,1%
do total dos membros efetivo das Forças Arma
das.

Sr. Presidente, se se for consultar qualquer téc
nico militar, vai-se verificar que, dependendo do
tipo de treinamento, do tipo de armamento e do
tipo de localização de uma tropa, sabe-se se ela
vai-se voltar para a defesa externa ou para a re
pressão interna. E 2/3 dos efetivos das Forças
Armadas e de suas disposições de seu poderio
militar estão' localizadas nas questões internas.
Isto não pode produzir resultados satisfatórios,
uma vez que, não havendo guerras externas, pode
ocorrer o que aconteceu com a Argentina, que,
não tendo guerras externas, a não ser o caso
das Malvinas, suas forças se voltaram para as
questões internas e mancharam o nome das For
ças Armadas por um longo período da história.

Assim, Sr. Presidente, essa cifra não é aleatória.
Me foi dada por técnicos mihtares que estudaram,
para manter um Exército, uma MarInha e uma
Aeronáutica dignamente aparelhadas, com seus
homens pagos e bem remunerados. Portanto, es
sa cifra é absolutamente satisfatória.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, fixar-se na Constituição um percentual so
bre um orçamento me parece totalmente desca
bido, porque as circunstâncias é que ditarão a
necessidade de gastos.

Imaginemos, por exemplo - não vai acontecer,
se Deus quiser -, uma guerra externa. Teriamos
logo que emendar a Constituição para adequar
o Orçamento.

Admitamos outra hipótese: o País esteja em
completa calma e a economia cresça e o orça
mento seja excessivo. 5% seria excessivo, 3% se
ria necessário, 2%. Então, fixar-se um parâmetro
desse, não concordo. Mais compatível- sou con
tra a fixação - se errássemos parâmetros, mesmo
porque não é da nossa tradição despesa com
gasto militar.Temos a menor despesa com gastos
militares, conforme pudemos demonstrar durante
os debates.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL-
V.EX' sabe qual é o percentual das Forças Arma
das?

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Quanto
ao orçamento, não.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Devia saber. Para combater a emenda devia saber.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Primeiro,
a emenda de V.EX'é impertinente à Subcomissão.

Já estou sendo delicado com V. Ex' Não sou
obrigado a saber o que não é da Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
É de 3.4 o orçamento.

O SR. RELATOR (Ricardo FIuza) - Sr. Presi
dente, fixar isto na Constituição é uma coisa no
mínimo precipitada.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Passo
à votação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.

Constituintes: José Genoino - Lysâneas MaCIel.

Respondem à chamada e votam "Não" os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira - Ottomar Pmto - Raimundo Lira 
Ralph Biasi - Ricardo Fiuza - RIcardo Izar 
Roberto Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst
- Alfredo Campos - Furtado Leite - Geraldo
Fleming - José Tavares - Hélio Rosas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Rejei
tado, por 18 votos contra 2.

Passo ao destaque seguinte; ao art. 13, que
fala sobre a destinação das Forças Armadas. Há
vários destaques para várias emendas Pela or
dem, a do Sr. Constituinte Arnaldo Martins, Emen
da n° 4180027/6que pretende dar nova redação
ao art. 13.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Arnal
do Martins, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, Srs. Constitumtes, no Antepro
jeto do Sr. Relator consta no art. 13:

"As Forças Armadas destinam-se à defesa
da Pátria e à garantia dos Poderes constitu
cionais, da lei e da ordem."

Se formos olhar a Constituição atualmente em
vigor, vamos encontrar no art. 91:

"As Forças Armadas essenciais à execu
ção da política de segurança nacional, desti
nam-se à defesa da Pátria e à garantia dos
poderes contituídos, da lei e da ordem."

Se pegarmos o Anteprojeto da Corrussão Afon
so Arinos, vamos encontrar:

"As Forças Armadas destinam-se a asse
gurar a independência e a soberama do País,
a integridade do seu Território, os poderes
consntucionals e, por iniciativa expressa des
tes, nos casos estritos da lei, a ordem constí
tucional "

Apresentamos esta emenda, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, com dois objetivos: primeiro, hierar
qutzar as missões. Julgamos que a missão externa
é mais importante. Então, entra no caput do arti
go. O parágrafo único é para evitar que a decisão
fique ao arbítrio da autoridade executante, porque
consideramos que a expressão "garantia dos po
deres constitucionais, da lei e da ordem" bastante
abstrata, dando margem a que sejam tomadas
muitas provídências invocando-se a Constituição.
Através de uma lei complementar, possibilita en
tremos em detalhes, disciplinando este artigo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. PreSI
dente, o texto que propõe o eminente colega
realmente foi estudado exaustivamente, porque
esse - até devo alongar-me um pouco - foi
o fulcro, o tema central de uma série de debates
ocorridos nesta Casa. Várias foram as opiniões,
e opiniões de juristas, e o Relator foi obrigado
a consultar a boa doutrina, inclusive comentários

de Pontes de Miranda e audiência de vários juris
tas. A ordem aqui é vista como gênero, da qual
a ordem pública é apenas uma espécie. Verifi
ca-se que, nos outros capítulos, submetemos o
papel das Forças Armadas ao absoluto controle
do poder civil, atráves, inclusive, do seu coman
dante supremo, o Presidente da República, que
se pressupõe dentro dos limites constitucionais
e controlado, inclusive, pelo Poder Legislativo.

Então, essa expressão enseja uma confusão
quanto ao seu emprego em ações de polícias,
objetivando à ordem em situações individuais, es
te não é o caso. O emprego das Forças Armadas
na garantia da lei, da ordem independe do estado
de sítio e não afeta o estado normal de garantias
dos direitos constitucionais. Assim, por exemplo,
como os Estados Membros têm atribuições de
empregar a polícia militar como polícia adminis
trativa, a União, para garantia da lei e da ordem,
pode empregar as suas Forças Armadas como
polícia administrativa federal. Se assim não fosse,
teríamos que estar lançando mão de mecanismos
~e exceção

A garantia da lei, da ordem, no caso, é uma
faculdade que a União reserva para problemas
menores, sem a utilização dos institutos jurídicos
mais fortes. O emprego, nessas oportunidades,
neutralizaria o desdobramento de situação. O

emprego que podemos dar como exemplo, para
garantia da ordem que podemos dar, é o que
acontece nos pleitos eleitorais, quando as polícias
estão suspeitas por facciosismo etc. Se o texto
omitir, teríamos que decretar um estado de exce
ção naquela hora, para que a eleição fosse asse
gurada, e como poderíamos fazer uma eleição
sob estado de defesa ou sob estado de sítio?

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Permite V.Ex"um aparte?

O SR. RELATOR(Ricardo Fiuza) - Com muito
prazer.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Logicamente, não podemos tirar a segurança
interna das Forças Armadas. Por isso, no art. 13,
a nossa proposta é no sentido de que no caput
do artigo fique:

"As Forças Armadas destinam-se a garan
tir a integridade do Território brasileiro e asse
gurar a independência e a soberania do País.
Parágrafo único. Lei complementar regulará
o emprego das Forças Armadas na garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da or
dem".

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - V.Ex"me
permita. Além do mais, como V. EX' restringe,
constítucionalmente, a matéria, abre perigosa
mente na lei complementar. Teremos muito mais
dificuldades para emendar a Constituição, para
justificar atos de exceção, do que para emendar
uma lei complementar. Inclusive, a postura que
mantém o Sr. Relator é mais segura e mais demo
crática. Lamento dizer a V.Ex"que vou ficar contra
a sua emenda.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto Frei

ore.
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o SR. CGNSmUINTE ROBERTO FREIRE 
Sr. Presidente, alguns colflentários.

A última intervenção militar no processo polí
tico brasileiro criou, de parte a parte, preconceitos.
Nesta questáo específica, o preconceito assume
ares de completa e total inocuidade. As Forças
Armadas têm atribuições constitucionais, na ga
rantia e na integridade do Território, contra agres
sões intemas à nossa soberania, evidentemente,
como qualquer funcionário ou como qualquer
cidadão, em momentos em que a lei e a ordem
e os poderes constItucionais necessitem, terão
que ser chamadas, mas por determinação expres
sa da lei ou dos poderes políticos da República,
não por interpretação pessoal, isso em qualquer
país civilizado.

Nesta questáo, de lado a lado, o preconceito
falou mais alto. As Forças Armadas, que exercem
uma tutela na sociedade brasileira - temos que
ser francos, até para superarmos preconceitos -,
não vão deixar de exercer tutela pelo fato de não
colocarmos que a elas compete a manutenção
da ordem e da lei ou dos poderes constitucionais.
Até porque intervenção militar no processo polí
tico não se vai evitar com dispositivos constitu
cionais, porque, quando intervêem, rasgam a
Constituição, não desobedecem apenas a um dis
positivo. Vai-se impedir intervenção militar no mo
mento em que a sociedade brasileira for real
mente uma sociedade democrática. É isso que
pretendemos construir, do ponto de vista institu
cional, a partir desta Assembléia Nacional Consti
tuinte, e para isso precisamos superar alguns pre
conceitos, particularmente este.

A emenda do Constituinte Roberto Brant
diz: "As Forças Armadas destinam-se à defe
sa da soberania, da independência e da inte
gridade do País, à garantia dos poderes cons
titucionais e, por iniciativa expressa destes,
da lei e da ordem".

Não estamos tirando nenhuma das atribuições
que as Forças Armadas querem ter. Estamos sub
metendo-as aos poderes constitucionais da Repú
blica, até mesmo porque as Forças Armadas são
compostas por funcionários públicos deste País,
remunerados por toda a cidadania, com a dife
rença apenas de terem armas do povo brasileiro
e não podem imaginar o que significa uma dimi
nuição de suas atribuições. Ficarem subordinadas
as poderes da República não iria mudar em nada,
mas iria dar, a partir de agora, um novo sentido
ao poder político, que também é exercido por
elas, como cidadãos. Iriam passar a ser respei
tadas. Da forma que se pretende e da forma que
se produziu esta discussão, a tentativa é continuar
mantendo uma tutela, e isto não nos vai ajudar
a imaginar as Forças Armadas integradas num
processo de uma sociedade democrática. Vamos
sempre estar com os olhos voltados para o passa
do, passado recente, que não vai ser nunca absol
vido pela história, mas que precisamos esquecê-lo
no momento em que pretendemos construir uma
democracia em nosso País. E vamos construí-la
com Forças Armadas democráticas, e não com
aquelas que pretendam continuar tutelando a so
ciedade brasileira.

o SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, permita-me tecer alguns comentários.

O nobre Constituinte Roberto Freire pode ter
certeza absoluta de que não tenho opinião dife
rente, diversa, contrária de nenhum dos membros
desta Subcomissão.

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE COSTA
- V. Ex" me permite um aparte?

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - V. Ex" só
me permite dizer: somos coincidentes. Permita
me leia o texto que fiz, encaminhando o subs
titutivo:

"Optamos por uma redação mais precisa
para o texto referente ao serviço militar, em
acolhimento a várias emendas neste sentido.

Ao retirarmos a expressão "dentro dos li
mites da lei", acolhemos a emenda dos
Constituintes José Genoino, Haroldo Lima
e outros, eliminando uma cláusula discutida
desde 1891. As Forças Armadas, submetidas
à autoridade do Presidente da República, são
essencialmente obedientes aos poderes
constitucionais, não lhes sendo facultada a
análise do mérito das ordens emanadas por
esses poderes legitimamente constituídos
pela vontade popular."

Infelizmente V. Ex" estava ocupado em outras
Subcomissões, não pôde chegar no começo da
nossa discussão.

Estamos num processo de votação, portanto,
quero apenas esclarecer melhor a questão. V.Ex"
dá a sua opinião, dou a minha, e voto e V. Ex"
vota.

"A expressão, em boa hora retirada, reafir
ma a condição de que as Forças Armadas
são essencialmente obedientes e não delibe
rantes.

O fato de que as Forças Armadas têm na
Constituição as fontes da sua legitimidade,
e o dever especial de garantias aos poderes
constitucionais e à lei, elimina a possibilidade
de agirem sob quaisquer alegações, contra
a ordem jurídica estabelecida."

O texto do Relator contempla, na forma como
entende melhor, todas as preocupações que po
demos ter, ressalvado obviamente, o bom senso
de V. Ex", como também o meu, a contrato de
força não há texto que resista. Fico com a fórmula
do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação. Votação da emenda de autoria do Consti
tuinte Arnaldo Martins, que pretende dar ao art.
13 nova redação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.
Constituintes: José Genoíno - José Tavares 
Lysãneas Maciel-Arnaldo Martins - Carlos Be
nevides - Hélio Rosas - Roberto Brant - Ge
raldo Fleming.

Respondem à chamada e votam "Não" os Srs.
Constituintes: Asdrubal Bentes - Daso Coimbra
- Ezio Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo

~ Lira - Ralph Biasi - Ricardo Fiuza - Ricardo

Izar - Sadie Hauache - Telmo Kirst - Alfredo
Campos - Furtado Leite.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Doze
votos a oito. Rejeitado.

Vamos ao próximo destaque à emenda de auto
ria do Constituinte Roberto Brant. É sobre o mes
mo artigo, a mesma matéria a que se referiu o
Constituinte Roberto Freire.

Passo a palavra ao autor do destaque e da
emenda, para encaminhamento.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO BRANT 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vou fazer, preli
minarmente, a leitura do texto que proponho:

"M 13. As Forças Armadas destinam
se à defesa da soberania, da independência
e da integridade do Pais, à garantia dos pode
res constitucionais e, por iniciativa expressa
destes, da lei e da ordem.

Prefiro esta redação à que consta do substi
tutivo. O substitutivo, repetindo a Constituição de
67, e também a de 46, dizque "as Forças Armadas
destinam-se à defesa da Pátria."

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, pátria é uma
palavra que não existe no universo das coisas
jurídicas, pátria é uma figura literária. Temos que
nos referir a coisas concretas, que pertençam ao
mundo do Direito, como o Estado, como a Nação,
como o País.

Deixar assim a redação tão vaga, tão ampla,
e tão extensa, é abdicarmos do controle sobre
o que queremos regulamentar. De outra parte,
o artigo conclui "com a garantia dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem".

Srs. Constituintes, a garantia da lei e da ordem,
sem'nenhuma restrição, é expressão extrema
mente ampla, extremamente extensa, porque in
cluiria qualquer infração da lei, da lei penal, da
lei civil, da lei processual, da lei administrativa.
Não nos podemos, Srs. Constituintes, esquecer
das razões que levaram à convocação desta As
sembléia Constituinte. Esta Assembléia Consti
tuinte é a culminação de um processo em que ,
a sociedade tentou impor ao País a hegemonia
do poder civil.Não desejo retirar os espaços que
as Forças Armadas brasileiras oculpam por razões
culturais, históricas, sociais e políticas. Desejo
apenas submeter o exercício da força legítima
à autoridade suprema do poder civil. O poder
civil não é exclusivamente o Poder Executivo. O
poder civil é também o Congresso Nacional, o
poder civil é também o Poder Judiciário, através
do seu órgão máximo, o Supremo Tribunal Fe
deral.

As Forças Armadas, nesta redação que aqui
está, preservam a sua competência para defesa
externa do País e ainda preservam a sua capaci
dade e a sua competência legal de intervir nos
assuntos externos, na defesa da Constituição, das
instituições democráticas, da lei e da ordem, mas
apenas quando convocadas expressamente pelo
Senhor Presidente da República, pelo Presidente
do Congresso Nacional ou pelo Presidente do
Supremo Tribunal Federal.

Neste instante os olhos da sociedade e os olhos
da História estão postos aqui em nós. Não pode
mos simplesmente legitimar a ocupação indiscri
minada de espaço pelas Forças Armadas. Temos
que submetê-Ias ao controle civil. Não podemos
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deixar que uma instituição da sociedade seja ple
namente autônoma, a única inteiramente autôno
ma, que não depende de nada nem de ninguém.

São estas as razões da minha emenda. Espero
que a consciência dos Srs. Constituintes fale mais
alto na votação desta emenda. Não sou homem
ligado a facções radicais ideológicas. Sou um ho
mem equilibrado, desejo a paz e desejo o desen
voMmento das instituições democráticas. O po
der civil tem neste momento, de afirmar-se, por
que, se não se afirmaraqui, a hegemonia do poder
civil estará em risco ao longo do processo cons
tituinte.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, nobre Constituinte Roberto Brant, conheço
muito bem a postura de V. Ex" Sei que V. Ex"
é um homem aberto e deseja uma sociedade
em permanente transformação, e a opinião de
V. Ex" tem como objetivo único melhorar o texto.

Este texto "à garantia dos Poderes constitu
cionais e, por iniciativa expressa destes" está ab
solutamente contemplado no texto do nosso Rela
tório. Quando digo que são instituições "organi
zadas com base na hierarquia e na disciplina,sob
a autoridade suprema do Presidente da República
e dentro dos limites da lei" - expressão, aliás,
que foi retirada na emenda, apenas para efeito
de raciocínio é da conclusão inicial - estamos
submetendo as decisões de uma parte do Execu
tivo, das Forças Armadas, ao controle do seu co
mandante, que é o Presidente da República.

Veja bem, "destinam-se à defesa da Pátria e
à garantia dos Poderes constitucionais, da lei e
da ordem" (art. 13) . Em nenhuma parte do texto
se permite a interpretação. Permite-se que se faça
a Dação de que a elas cabem qualquer iniciativa,
porque ao Presidente da República, seu coman
dante supremo, caberá definiras suas ações.

Recebemos sugestões de vários textos muito
semelhantes. Confesso a V. Ex' que não me referi
no texto acima por ter sido da Constituição de
46, por ter sido de qualquer Constituição. Tirei
alguma coisa que havia na Constituição de 67,
mas dimunui, por achar demais. Se estivéssemos
começando a discutir este assunto, o Relator po
deria ter dúvida. Não estou dizendo que a redação
de V. Ex" não esteja voltada para os mesmos obje
tivos da nossa, porém, depois, a análise da reda
ção de "n" textos semelhantes sobre a mesma
matéria levou o Relator a optar por este texto.
E não me pareceu, data venla, que o texto de
V. Ex" seja mais restritivodo que o texto do Relator.

Lamento, mas fico com o texto do Substitutivo,
por entender que atinge os objetivos a que se
propõe a emenda de V.Ex"

Fixei todo um processo hierárquico e isso
amarrou perfeitamente a definição do art. 13 a
todo espírito que norteou a elaboração do Ante
projeto.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
colher os votos da emenda do Constituinte Ro
berto Brandt.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes: José Genoino - José Tavares 
Lysâneas Maciel - Asdrubal Bentes - Carlos

Benevides - Hélio Rosas - Ralph Biasi - Ro
berto Brant - AlfredoCampos.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constituintes: Daso Coimbra - Ezio Ferreira 
Ottomar Pinto- Raimundo Lira- Ricardo Fiuza
- Ricardo Izar- Sadie Hauache - Telmo Kirst
- Furtado Leite- Geraldo Fleming.

O SR. CONSmUlNTE CARLOS BENEVIDES
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Peço
a V. Ex' aguarde a proclamação do resultado.

O SR. CONSmUINTE CARLOS BENEVIDES
- Sr. Presidente, gostaria de dar uma contribui
ção a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pois
não. Concedo a palavra ao nobre ConstituinteCar
los Benevides.

O SR. CONSmUINTE CARLOS BENEVIDES
- Sr. Presidente, apesar da minha formação pro
fissional não ser bacharel em Direito ou mesmo
advogado militante, sou engenneíro-cívíl, adianto
a V. Ex' que, no curso da minha vida, já vi alguns
tribunais decidirem situação parecida com a de
V. Ex"

Há pouco o Tribunal de Justiça do Ceará julga
va determinado mandado de segurança. Eram
quinze membros, três deles se deram impedidos
de votar. Sendo matéria em que se alegava in
constitucionalidade, passou-se, então, à votação.
Para o mandado de segurança ser aceito neces
sitava de oito votos. No final da votação, eram
7 a 4, ou seja, a matéria não seria mais conside
rada. O advogado, presente, alegou a hipótese
de que o voto do Presidente poderia, pela segunda
vez, modificar o resultado, porque a matéria de
inconstitucionalidade exijiaa maioria absoluta.

Assim,peço a V. Ex" examine a questão, porque,
se V. Ex" votar pela segunda vez, o destaque será
acatado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - A Mesa
agradece a V. Ex" as colocações de V. Ex" e vai
proclamar o resultado: votaram "Sim" 9 Srs.
Constituintes; "Não", 10 Srs. Constituintes.

Rejeitado o destaque.
Passamos ao próximo destaque à Emenda N'

480064/1, de autoria do ConstituinteJosé Genoi
no, relacionada com as Forças Armadas.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoíno, para encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, esta emenda pode ser aceita pela
Subcomissão e pelo nobre Sr. Relator Seria ne
cessário fazer uma alteração de redação no pará
grafo único do art. 13. Esta emenda refere-se
ao anteprojeto. Como estamos votando o Substi
tutivo, é necessário apenas ver a numeração. Eis
o texto:

"Emenda n°4B0064/1.
"O Presidente da República é o coman

dante supremo das Forças Armadas, caben
do-lhe, inclusive,a direção política de guerra
e a escolha dos comandantes-chefes."

A diferença é que o Substitutivo e a redação
original do anteprojeto usam a expressão "autori
dade suprema". Estou usando a expressão "co
mandante supremo". No meu entendimento "co
mandante supremo", para deixar bem claro, pre-

cisa melhor o comando do Presidente da Repú
blica sobre as Froças Armadas, inclusive tanto
a nívelgeral como nos casos específicos de guerra
e na escolha dos comandantes-chefes.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O art.
13, parágrafo único, nãoo diz,nobre ConstItuinte
José Genoino...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Foi emendado.

O SR. RELATOR (RIcardo Fiuza) - Esta, a
redação do substitutivo:

"Cabe ao Presidente da República a direção
da politica de guerra e a escolha dos comandan
tes-chefes" .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, neste caso, acrescento, minha
emenda foi feita no sentido anterior do Antepro
jeto - o Presidente da República como coman
dante supremo das Forças Armadas.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) -- No art.
12 já consta que o Presidente da República é
autoridade suprema das Forças Armadas, nobre
Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Substituí a palavra "autoridade" pela expressão
"comandante supremo".

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - No art.
12 do Substitutivo que já está sendo mantido,
já fala que o Presidente da República é autoridade
suprema.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Substituo a palavra "autoridade" pela expressão
"comandante supremo".

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -"Sob a
autoridade suprema do Presidente da-República".

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza)-A~toridade
é mais do que o comandante Sua Excelência
é autoridade suprema. Admitamos que haja uma
autoridade acima do comandante, uma hipótese.
O Presidente é autoridade suprema, quer dizer,
ninguém poderá mais do que Sua Excelênciaa
neste assunto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
A mesma coisa valeria para o comando.

Vou livraros Srs, Constituintes de votar. Retiro
o destaque. Inclusive não está adaptado a nova
redação.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Retirado
o destaque.

Vamos passar para o destaque, de autoria da
Constituinte Lídice da Mata, á emenda do Consti
tuinte Haroldo Uma relativaao art. 13.

O nobre Constituinte Haroldo Uma, através da
sua Emenda, n° 4B0115/9, pretende dar ao art.
13 nova redação. O art. 13 fala da destinação
constitucional das Forças Armadas.

Como S. Ex" não se encontra presente nem
a autora do destaque, evidentemente só posso
passar ao processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
E se alguém defender, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O Regi
mento dá direito ao autor do destaque ao titular
da emenda, e conseqüentemente, falaria depois
o Relator.Como não está aqui a autor do destaque
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nem o autor da emenda, acredito devamos dar
prosseguimento, submetendo a matéria, que não
é nova, ao processo de votação.

Em votação.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes: José Genoíno - Lysâneas Maciel.
Respondem à chama e votam "Não" os Srs.

Constituintes: Asdrubal Bentes - Carlos Bene
vides - Daso Coimbra - Ezio Ferreira Ottomar
Pinto - Raimundo Lira- Ralph Biasi - Ricardo
Fiuza - Sadie Hauache - Telmo Kirst- Alfredo
Campos- Furtado Leite - Geraldo Fleming 
José Tavares - Hélio Rosas.

oSR.PRESIDENTE (José Tavares) - Voupro
clamar o resultado: votaram "sim" 2 Srs. Consti
tuintes; "não", 15 Srs. Constituintes.

Está rejeitado.
Passamos ao destaque de emenda relacionada

com as Forças Armadas, de autoria do Consti
tuinte Gastone Righi, que pretende dar ao art.
13 uma nova redação também.

Como S. Ex- não se encontra presente, é o
autor da matéria e do destaque, não cabe, portan
to, encaminhamento.

Em votação.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.

Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Carlos Benevides - Daso Coimbra - Ezio
Ferreira -José Genoino-JoséTavares - Otto
mar Pinto - Raimundo Lira - Ricardo Fiuza
-Sadie Hauache - Telmo Kirst- Alfredo Cam
pos - Furtado Leite - Geraldo Fleming - Lysâ
neas MaCIel.

oSR.PRESIDENTE (José Tavares) - Voupro
clamar o resultado: votaram "não" 16 Srs. Consti
tuintes.

Rejeitado.
Resta aqui o último destaque, relacionado com

o art, 13, este de autoria do Constituinte Lysâneas
Maciel, e, para minha honra, relacionada com a
Emenda n° 4B0010/1, de minha autoria.

Esta emenda, como disse, é de minha autoria.
Pretendo, pura e simplesmente, colocar na Cons
tituição o texto que o Projeto Afonso Arinos defen
de a respeito do papel constitucional das Forças
Armadas. O Constituinte Lysâneas Maciel, repito,
para minha honra, pediu destaque desta emenda.
Se S. Ex" quiser encaminhar terá a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL-
V.Ex" pode encaminhá-Ia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - A Presi
dência entende dispensável o encaminhamento,
uma vez que informo ao Plenário que o texto
desta emenda nem é de minha autoria, apenas
subscrevo a emenda, porque busquei-a no Projeto
Afonso Arinos, que me parece o texto mais com
patível com o momento que estamos vivendo.
Esta minha emenda se assemelha à emenda do
Constituinte Roberto Brandt Como a de S. Ex"
não foi aprovada, evidentemente, é muito dificil
que a minha o seja.

"As Forças Armadas destinam-se a asse
gurar a independência e a soberania do País,
a integridade do seu Território, os poderes
constitucionais e, por iniciativaexpressa des-

tes, nos casos estritos da lei, a ordem consti
tucional."

Passamos à votação.
(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.
Constituintes: José Genoino - José Tavares 
Lysâneas Maciel-Arnaldo Martins - Carlos Be
nevides - Hélio Rosas - Roberto Brant - Ge
raldo Fleming.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constituintes:

Asdrubal Bentes - Daso Coimbra - Ezio Fer
reira - Ottomar Pinto - Raimundo Lira - Ralph
Biasi - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Telmo Kirst - Alfredo Campos 
Furtado Leite.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Voupro
clamar o resultado: votaram "sim" 8 Srs. Consti
tuintes; "não", 12 Srs. Constituintes. Não houve
abstenção.

Está rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Encer
rada esta fase de votação de matérias relativas
ao art, 13, por sugestão do nobre Relator, Consti
tuinte Ricardo Fiuza, esta Presidência entende, sal
vo melhor juízo do Plenário, suspender os traba
lhos por 30 minutos. (Pausa.)

Está suspensa a reunião por 30 minutos.

(Suspensa às 19 horas e 50 minutos, a
reunião é reaberta às 20horas e 20minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobres
Constituintes, declaro reaberta a nossa reunião.

Colocamos agora em votação as matérias rela
cionadas com o serviço militar.

Há alguns destaques e algumas emendas. O
primeiro destaque é de autoria do Constituinte
Carlos Benevides, e a emenda é de autoria do
Constituinte Cássio Cunha Lima, que pretende
alterar o art. 14 da Seção Das Forças Armadas,
no que diz respeito ao serviço militar, alterando
a obrigatoriedade prevista pelo Substitutivo e tor
nando facultativa.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos
Benevides, para encaminhamento.

O SR CONSTITUINTE CARLOSBENEVIDES
- Sr. Presidente, o meu encaminhamento é mui
to simples, porque, como o Constituinte Cássio
Cunha Lima, sou favorávelao serviço militar facul
tativo. A emenda do Constituinte Cássio Cunha
Lima toma obrigatório o alistamento.

Sr. Presidente, o serviço militar deve ser feito
por quem queira cumpri-lo. Não considero que
o serviço militar seja fator decisivo para ajudar
a Pátria no momento difícil. Por isso, deve ser
facultativo e o alistamento obrigatório. Daí reque
rer o destaque para esta proposição do Consti
tuinte Cássio Cunha Lima.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, apenas para breve comentário, em consi
deração ao nobre Constituinte.

Nobre Constituinte Carlos Benevides este as
sunto foi discutido exaustivamente. Entendemos
que o serviço militar facultativo oneraria terrível-

mente as Forças Armadas. Em primeiro lugar,
porque ter-se-ia de pagar um salário para que
as pessoas fossem condignas. Em segundo lugar,
seria extremamente concentrador. Criaríamos um
exército profissional e terminaríamos transfor
mando esse exército numa casta, um exército
profissional militar. Em terceiro lugar, por que
o Exército é uma função social extremamente
importante no adestramento desses recrutas,
mormente nas regiões Norte e Nordeste e nos
Estados mais pobres, dando-lhes uma formação
elementar de mecânicos, soldados, caldeireiros,
eletricistas e cria certa disciplina de amor à Pátria.
O serviço militar devia manter o texto de obrigato
riedade. O assunto foi exaustivamente discutido.
As nossas razões expusemos.

A posição do Relator é pelo serviço militar obri
gatório, na forma como está redigido, porque,
inclusive, permite os impeditivos de conscíêncía.

O SR. CONSmUINTE CARLOSBENEVIDES
- Nobre Relator, a emenda não afasta a possibi
lidade de nenhum indivíduo do Norte e Nordeste
prestar o serviço militar. Passa apenas a ser facul
tativo, mesmo considerando o § 1° do Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação.

(procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.
Constituintes: José Genoíno - Carlos Benevides.

Respondem à chamada e votam "NAO" os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - Ottomar
Pinto - Raimundo Lira- Ricardo Fiuza - Ricar
do Izar- Sadie Hauache - Telmo Kirst- Alfre
do Campos - Furtado Leite - Geraldo Fleming
-José Tavares - Hélio Rosas.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Voupro
clamar o resultado: votaram "sim" 2 Srs. Consti
tuintes; "não", 15 Srs, Constituintes. Não houve
abstenção.

Fica rejeitado.
Passamos à emenda seguinte, de autoria do

Sr. Constituinte Lysâneas Maciel, que não se en
contra presente, que pretende modificar o § 20

do art. 14, também relacionado com o serviço
militar:

"As mulheres, os eclesiásticos e os índios
ficam isentos do serviço militar obrigatório
em tempo de paz, sujeitos, porém, à exceção
dos índios, a outros encargos que a lei lhes
atribuir."

Como S. Ex' não se encontra presente, é autor
da emenda e autor do destaque, não há o que
encaminhar.

Passa-se à votação.
(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS BENEVIDES
- Sim, com restrições.

O SR. CONSTITUINTE OrrOMAR PINTO 
Não, em nome do Interesse dos índios acultu
rados do Terntóno de Roraima, que fazem ques
tão O bom tempo da vida deles é quando servem
às Forças Armadas.

Respondem à chamada e votou "SIM" o Sr.
Constituinte: Carlos Benevides.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constituintes:Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
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- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - Ottomar
Pinto - Raimundo Lira- Ricardo Fiuza - Ricar
do Izar- Sadie Hauache - Telmo Kirst- Alfre
do Campos - Furtado Leite- Geraldo Fleming
-José Genoino - HélioRosas -José Tavares.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Voupro
clamar o resultado: Votou"sim" 1Sr. Constituinte;
votaram "não" 16 Srs. Constituintes. Não houve
abstenção.

Rejeitado.
De autoria do Constituinte Lysâneas Maciel,que

pretende dar ao art. 14 e ao § 10, e acrescenta
um parágrafo, outra redação:

"Art. 14. Todos os brasileiros são obri
gados ao serviço militarou a outros encargos
necessários à defesa nacional, nos termos
e sob as penas da lei.

§ 10 Aqueles que alegarem imperativo
de consciência para se eximirem da obriga
ção do serviço militar,serão alistados e desti
nados a serviços civisde interesse nacional."

O substitutivo tem dois parágrafos, 10 e 20 S.
Ex"substitui um e acrescenta um terceiro:

"§ 30 Em caso de guerra, todos são obri
gados à prestação de serviços requeridos pa
ra a defesa da Pátria."

Como não se encontra presente o autor da
emenda e do destaque, não há como encaminhar
a matéria.

Submeto-a à votação do Plenário.
(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE HÉLIOROSAS- Sim,
com restrições.

Responderam à chamada e votam "SIM" os
Srs. Constituintes: José Genoíno - José Tavares
- Arnaldo Martins - Carlos Benevides - Hélio
Rosas.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constituintes: Asdrubal Bentes - Daso Coimbra
- Ezio Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo
Lira - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Telmo Kirst - Alfredo Campos 
Furtado Leite

(Continua a votação.)

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Votaram
"sim" 5 Srs. Constituintes; não 11.

Rejeitado.
Destaque para emenda de autoria do Consti

tuinte Arnaldo Martins a sua própria emenda.
O Constituinte Arnaldo Martins, com sua vasta

experiência pretende alterar os dispositivos rela
cionados com o serviço militar, acrescentando
esse dispositivo.AEmenda n°480030-6 do Cons
tituinte Arnaldo Martins, pretende atribuir às For
ças Armadas outras, tarefas.

Tem a palavra S. Ex"para encaminhar.

O SR. COI'ISTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apresenta
mos um artigo, seria uma emenda aditiva, com
o seguinte:

"As Forças Armadas deverão conjugar as
suas atividades nominais específicas com
outras que visem o desenvolvimento nacio
nal, principalmente através da realização de
obras Civis em proveito da comunidade, de

ações cívico-sociais, de atividades inerentes
à defesa civil, e da aífabenzaçáo e formação
de mão-de-obra especializada, durante o pe
ríodo da prestação do serviço militar obriga
tório.

Parágrafo úmco. A lei estabelecerá a for
ma de as Forças Armadas realizarem as ativi
dades previstas neste artigo, especificando,
em particular, osbrasileiros que deverão ter
prioridades para prestação do serviço militar
obrigatório em tempo de paz."

Visamos, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, dar
uma destinação, em que, a par de suas atividades
normais, se possa aproveitar o tempo da presta
ção do serviço militar, a fID1 de que o cidadão
já saia com a mão-de-obra civil. Quando temos
vinte milhões de brasileiros analfabetos - dado
do Ministroda Educação -, nada melhor do que
as Forças Armadas para ajudar nessa alfabeti
zação. Hoje,inclusive,nas Forças Armadas, quase
sempre os analfabetos são colocados no excesso
de contigente. Hoje as Forças Armadas preferem
os que estão em, melhores níveisde escolaridade,
prejudicando, inclusive, aqueles que estão estu
dando etc., quando, ao contrário, as Forças Arma
das deveriam aproveitar exatamente o pesoal que
está necessitando de ajuda.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, em que pese à excelente intenção do nobre
Constituinte Arnaldo Martins, me permita, é até
certo atrevimento, porque sei que S. EX" tem
parte da sua vida na carreira militar,S. Ex"acaba
de aniquilar com o serviço militar obrigatório, na
medida em que dá uma precedência ao ensino
civil dentro das Forças Armadas.

Naturalmente são atividades complementares,
mas S. Ex"não pode exigir que o cidadão que
vai prestar o serviço militar obrigatório no prazo
de um ano saia com a mão-de-obra civil. Na reali
dade, ele vai ali para ter o mínimo de treinamento
militar, para a hipótese de ser convocado, o que
não impede - aliás, é o que vêm fazendo as
três Armas na prestação do serviço militar- que,
durante esse período, se procure dar uma forma
ção complementar voltada para a atividade civil.

Exigir que o Exército, mal equipado como o
nosso, dê preferência ao analfabeto, é piorar terri
velmente a qualidade desse Exercito. Temos que
lutar para acabar com os analfabetos, não privile
giar o fato de essas pessoas, lamentavelmente,
não terem tido acesso ao ensino.

Da forma como está posto, pela longa tradição
do serviço militar,'significa que os objetivos de
S. Ex" são atendidos e o que temos que fazer,
nesse entrosamento civil-militar, que a cada dia
mais tem que se estreitar, temos que fazer com
que a atividade militar seja, cada dia mais, voltada
para o preparo de uma mão-de-obra não só mili
tar, como para atividades civis.

Estabelecer-se na Constituição a forma como,
interna corporis, deve ser feito, ministrado o
ensino - a intenção de S. Ex"é excepcional 
não cabe no texto da Constituição.

É a opinião do Relator, lamentavelmente. Vou
permanecer com o texto do Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Respon
dem à chamada e votam "SIM" os Srs. Consti
tuintes: José Genoíno - José Tavares - Arnaldo
Martins.

Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constituintes: Asdrubal Bentes - Carlos Bene
vides - Daso Coimbra - Ezio Ferreira - Otto
mar Pinto - Raimundo Lira - Ricardo Fiuza
- Ricardo Izar- Roberto Brant-Sadie Hauache
- Telmo Kirst - Alfredo Campos - Furtado
Leite - HélioRosas.

Votaram "sim" 3 Srs. Constituintes, "não", 14.
Rejeitado.
Dois outros destaques para o assunto relacio

nado com patentes na área militar:um, de autoria
do Constituinte Arnaldo Martins,que vamos anali
sar, o outro, do Constituinte Ottomar Pinto.

O Constituinte Arnaldo Martins pediu destaque
para votação em separado do art. 15 do Substi
tutivo, que, segundo S. Ex' foi substancialmente
alterado. S. Ex"pede destaque para a expressão
"As patentes e as graduações" e aos oficiais e
graduados. Continua no parágrafo único, pedindo
destaque para outras expressões.

Com a palavra o Constituinte Arnaldo Martins,
para encaminhar votação.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente este art. 15 é discriminatório:

"Aspatentes, com as prerrogativas,direitos
e deveres a elas inerentes, são asseguradas,
em toda a plenitude, aos oficiais da ativia,
da reserva, ou reformados das Forças Arma
das."

Patente é usada para oficial. Então, a redação
deve ser:

"Aspatentes e as graduações, com as prer
rogativas, direitos e deveres a elas inerentes,
são asseguradas em toda plenitude, aos ofi
ciais e graduados da ativa, da reserva ou re
formados das Forças Armadas."

O sargento também tem seus direitos; o cabo,
quando está na reserva, também tem o seu direito,
ele é um graduado. Está sendo discriminatório,
tão-somente para os oficiais, em que se dão os
direitos estes, deixando-se os graduados sem di
reitos.

No parágrafo único seria:

"As patentes e as graduações são exten
sivas aos oficiais - e graduados ds Forças
Policiais e Corpo de Bombeiros..."

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, o Relator permanece com a redação do
Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes: José Genoíno - José Tavares 
Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Ezio Fer
reira - HélioRosas - Ottomar Pinto - Roberto
Brant.



48 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: Daso Coimbra - Raimundo Lira
- Ricardo Fiuza- Ricardo Izar- Sadie Hauache
- Telmo Kirst - Alfredo Campos - Furtado
Leite.

oSR.PRESIDENTE(José Tavares) - Votaram
sim, 8 Srs. Constituintes; não, 8.

Como houve empate, voto "sim", ficando 9
"sim" e 8 "não".

Aprovado.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Peço a
V. Ex' verificar que, porque para aprovação são
2/3.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não.
A aprovação é decidida por metade mais um.

Decidiremos da forma mais correta.
A exigência regimental é de, no mínimo, onze

votos.
Como não houve, foram 8 "sim" e 8 "não",

mesmo que eu desempate, dará 9 a 8. Não foi,
evidentemente possível escolher. Rejeitado. Per
manece, então, o texto do Substitutivo.

Destaque à emenda de sua própria autoria, feito
pelo Constituinte Ottomar Pinto, à emenda n°
480094-2. S. Ex' pretende, no artigo relativo à
tutela da patente - o artigo que estávamos anali
zando - suprimir as seguintes expressões:

"Os militares da ativa, enquanto em efetivo
exercício, não poderão estar filiados a parti
dos políticos".

O SR. CONSTlTllINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Está sendo pulado o art. 16, ao qual não foi
apresentada nenhuma emenda ou destaque, mas
lembro com com mais detalhes, e alertado por
mim, companheiro, o qual diz:

"Não caberá habeas corpus nas trans
gressões disciplinares-militares."

Sei que não tenho direito regimental, pelo me
nos constasse deste Relatório,para que na Comis
são fosse alterado. "Não caberá habeas corpus
nas transgressões". Seria nas punições discipli
nares, e jamais transgressão. A transgressão é
o ato de uma falta que se faz, o habeas corpus
é para punição. Que isto, então, constasse do
Relatório.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) -AMesa
acolhe a sua sugestão e passa ao destaque se
guinte, de autoria do Constituinte José Genoíno,
que pretende suprimir as expressões constantes
da parte final do art. 17, que diz:

"Os militares serão alístáves, excluídos
apenas aqueles que prestam o serviço militar
obrigatório."

S. Ex' pretenbde excluir as palavras "excluídos
apenas aqueles que prestam o serviço militarobri
gatório".

Com a palavra o constituinte José Genoino,
para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, deixo bem claro que a questão

do serviço militar obrigatório, no curso dos deba
tes, evolui para uma série de argumentos favorá
veis e contra eu mesmo manifestei-me em alguns
momentos, em dúvida sobre a questão do serviço
militar obrigatório. Tanto que votei na emenda
do nobre Constituinte Carlos Benevides, mas não
fizdestaque para a emenda que tinha apresentado
inicialmente.

Sr. Presidente, a esta emenda que mantém o
serviço militar obrigatório é extremamente discri
minatória em relação ao direito da juventude. Se
a lei estabelece que a partir de determinada idade
o jovem pode alistar-se e ter direito a voto, por
que excluir-se aqueles que vão prestar o serviço
militar? Por que vão-se excluir aquelas pessoas
que servirão às Forças Armadas? É uma qualifi
cação pejorativa, o cidadão que vai servir à Forças
Armadas vai entender como punição, se todos
os jovens que estão servindo obrigatoriamente
não podem votar, e aqueles da minha idade que
não estão servindo podem votar.

Naverdade, esta expressão é uma punição para
queles que vão serviràs Forças Armadas, enquan
to serviço militar obrigatório. Não tem sentido ex
cluir esse direito, inclusive um direito que pode
ser constestado, o direito de votar e ser votado.

Sr. Presidente, está sendo votado em outra Sub
comissão que é obrigatório o alistamento eleitoral
há uma discussão se é obrigatório o voto ou não,
mas aqueles que vão servir às Forças Armadas
estão excluídos. Então, é uma punição, uma dis
criminação, um contra senso.

Apelo, mais uma vez, ao bom senso desta Sub
comissão, para que aprovemos esta emenda, que
simplesmente exclui. Não podemos aprovar uma
coisa que vai chocar-se diretamente com outros
dispositivos, no que diz respeito à Lei Eleitoral,
à Lei Partidária, aos direitos individuais, aos direi
tos coletivos. Aí, sim, estamos confessando que
servir às Forças Armadas é uma punição, porque
a pessoa não pode votar nem alistar-se.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, o nobre Constituinte José Genoino, salvo
melhor entendimento, está apresentando ao rela
tório inicial,não ao substitutivo. S. Ex' analisa sob
um aspecto que envolve questões doutrinárias
e posições extremamente simpáticas, desde que
desavisadas.

Na realidade, os jovens entram para o serviço
militar aos 18 anos, passam um ano no serviço
militar. Pretende-se que esses jovens que ainda
não estão com uma formação político-partidária
e vão passar tão-somente um ano dentro das
Forças Armadas, que é o serviço militar obriga
tório, não tenham o direito de voto, para que per
maneça a isenção, a disciplina a hierarquia e a
coesão a que eles estão familiarizados, por não
pertencerem ainda aos quadros regulares. Esta
ríamos, realmente, fazendo um contra senso dian
te de tudo que desejamos, por que desejamos
as Forças Armadas apolíticas, pelos menos me
parece, como instituições permanentes e, na base
da hierarquia, vinculadas ao Executivo. O Relator
entende que não se constitui nenhum cercea
mento pelo curto prazo de um ano, enquanto
esse contingente todo se agrega, seja permitida

a não-interferência de política na prestação do
serviço militar obrigatório.

As razões e a forma como S. Ex' coloca, se
não analisarmos o aspecto de tentar manter a
instituição militar alheia à política, a posição de
S. Ex' parece muito mais simpática do que a mi
nha, mas estou diante de uma situação de fato.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Permite V.Ex' um aparte?

O SR. RELATOR (Ricardo FIuza)- Com muito
prazer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Nobre Relator, se esse argumento é válido, então,
não deveria ser garantido o direito de se alistar
e de votar para os que são da ativa, permanente...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - V.Ex' tem
uma prevenção tão grande com meus argumen
tos que não ouve quando falo. Disse que a esses
não. Estamos assegurando porque já estão acos
tumados à disciplina e a hierarquia e sabem que
não podem transformar um quartel num fórum
de debates políticos. A verdade é esta. É muito
diferente, são duas coisas diferentes. É uma posi
ção doutrinária, uma posição filosófica, e estou
numa situação de fato. Defendo este ponto de
vista, porque estudei, exaustivamente e ouvi cor
rentes as mais contraditórias, e se eu disser que
isto é um crescimento à liberdade, parece muito
simpático todavia, em função disso, dessas ra
zões, prefiro ater-me ao texto do meu relatório.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Raimundo Lira, para ex
pressar o seu ponto de vista, em nome da Líde
rança do PMDB.

O SR.CONSTITUINTE RAIMUNDO URA-Vivi
na prática, no período de 15 de novembro, esta
situação. O meu Estado, a Paraíba, estava extre
mamente tumultuado no que se refere à segu
rança, a política envolvidas e dividida, cheio de
grupos e subgrupos, e não oferecia a mínima
segurança para que houvesse uma eleição lícita,
livre e democrática. Nós do PMDB fízemos um
esforço muito grande com a ajuda política dos
Partidos menores, a exemplo do PDT e PT, para
que as forças federais garantissem as eleições.
Como na Paraíba não existe um contigente de
militares profissionais, de sodados profissionais,
todos eles são recrutas, à execeção, naturalmente,
dos sargentos, oficiais e cabos, estes recrutas fo
ram distribuídos por quase todas as cidades parai
banas, para garantir as eleições que estavam num
clima extremamente emocional e de insegurança.
No meu entendimento, seria muito difícil para
esses recrutas, já que o período de elição foi
extremamente radicalizado e emocional, garantir
com isençaõ profissional a segurança preventiva
das eleições.

Neste sentido justifico o meu voto, para não
dar a impressão de que estou votando "não" pelo
simples fato de dar o "não". Estou votando não
por que entendo que o meu voto "não" é o voto
- tenho convicção - o certo. Voto "não".

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
Sr. Presidente, como Vice-Líder do PMDB, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Tem
a palavra V.Ex'
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
O Constituinte Raimundo Lira encaminhou em
uma direção. Como o PMDBtem outras posições
ou pode vira ter, gostaria de fazer algumas obser
vações.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não
tenha dúvida. Com o mesmo espírito que permi
timos o Constituinte Raimundo Lira falasse, V.
Ex" tem o mesmo direito.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Duas observações curtas: o Constituinte Raimun
do Lira e o nobre Relator aludiram à hipótese
de o recruta, uma vezalistado, participar do debate
político. Participar do debate político independe
da posse do titulo eleitoral, é vocação pessoal
na questão política Então, a simples impossibi
lidade de o cidadão alistar-se não o afasta ipso
facto de envolvimento nas questões politicas. De
outra parte, vejo o problema do alistamento não
como um direito no sistema brasileiro. O alista
mento é um dever do cidadão, porque no nosso
regime o alistamento não é facultativo e sim obri
gatório. Desse dever de cidadania não precisa
ser excluido o recruta, até apelaria para o nobre
Relator no empenho de manter íntegro e intacto
o seu Relatório. ESta não é uma questão crucial,
fundamental, não altera o disciplina das Forças
Armadas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V Ex"
me permite, está havendo um grande equívoco.
Eu disse, no começo, por um lapso da datilografia,
faltou uma palavra: "alistamento". O alistamento
a que se refere é ao eleitoral. Vejam bem, vamos
voltar à discussão da Subcomissão para que a
questão fique bem clara.

Refere-se aqui à fíllação partidária
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT

Não filiação partidária estou de acordo com V.
Ex " inclusive não estou propondo suprimir. É
só suprimir filiação partidária ao parágrafo único,
aí é alistamento eleitoral para votar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex"
vai-me permitir ler o texto, para melhor juizo nos
so. Tem havido um número grande de emendas,
cada um sabe a sua e tenho a obrigação de saber
de todos. Quero ver o tópico anterior na parte
referente a este assunto. Dizo art. 17 alistamento
eleitoral, para fms eleitorais.

Está certa a colocação de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Uma ponderação apenas: quanto à filiação parti
dária, estou absolutamente de acordo com o texto
do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Como
so posiciona o nobre Relator?

O SR.RELATOR (Ricardo Fiuza)- Permaneço
com o texto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - O nobre
Relator permanece com o texto: "Os militares se
rão alistáveis, excluídos apenas aqueles..."

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, faço uma declaração de voto.

Os argumentos do Sr. Relator e do Sr. Consti
tuinte Raimundo Lira foram no sentido de que

o alistamento implicaria na quebra da disciplina.
Não entendo assim nem acho admissível a indis
ciplina nas Forças Armadas. Se fosse assim, não
se poderia deixar alistar nem o míhtar da ativa.
Portanto, voto "sim".

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs,
Constituintes: José Genoino - José Tavares 
Asdrubal Bentes - HélioRosas - Roberto Brant.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Daso Coimbra
- Ezio Ferreira - Ottomar Pinto - Raimundo
Lira - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Telmo Kirst - Alfredo Campos
Furtado Leite.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Votaram
"sim" 5 Srs. Constituintes; "não", 11.

Rejeitado. Destaque de autoria do Constituinte
José Genoino à emenda de autoria do Consti
tuinte Iram Saraiva, que se relaciona com o serviço
militar.Evidentemente a emenda pretende fazê-lo
facultativo.

Está prejudicada.
Emenda e destaque do Constituinte Ottomar

Pinto. Peço a S. Ex", usando do tempo regimental,
justifique e defenda as razões pelas quais as apre
sentou.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Este destaque, Sr. Presidente, pretende apenas
restituir ao texto do Substitutivo do Relator dois
parágrafos que preservavam a situação dos milita
res inativos, para que não venha a ocorrer com
eles o que aconteceu na Previdência Social, e
foi corrigido recentemente. Foram suprimidos
porque se considerava que era uma norma estatu
tária, era mais do estatuto dos militares do que
do texto constitucional. Propus que alguns desses
parágrafos fossem suprimidos no caso de militar
adido, agregado, etc, mas estes dois interessam
a um milhão de homens - 300 mil do Exército,
cento e tantos mil da Aeronáutica, da Marinha
e da Polícia Militar -, porque o futuro de quem
está na ativa é ir para a reserva e, se não houver
essa salvaguarda constitucional, poderá ocorrer
no futuro o que já ocorreu em passado recente:
começará haver uma tremenda desigualdade en
tre aquilo que recebe...

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Permite
V. Ex" uma intromissão? V. Ex"está defendendo
a emenda 4BOO94.2?

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Exatamente.

_ O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O texto
que estou recebendo aqui está pouco confuso.
Dizno artigo relativoà tutela de patentes, suprimir:

"Os militares da ativa, enquanto no efetivo
serviço, não poderão estar filiados a partidos
politicos."

É esta?

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Nesta eu me rendi à evidência da argumentação
do Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Qual
a outra que V.Ex" deseja comentar?

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Pedimos a supressão no Anteprojeto, de um elen-

co de parágrafos, deixando, todavia, o 8. e 9',
que se referem aos problemas da inatividade e
acumulações de funções.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Devo dizer
a V.Ex", se me permite o Sr. Presidente, que con
cordo em gênero, número e grau.

Fui procurado por vários oficiais da reserva,
levados à minha residência pelo Constituinte
Mauro Sampaio. Inclusive me comprometi, com
eles a apresentar esta emendana Comissão de
Sistematização, da qual sou Membro, e no Plená
rio, porque extremamente justa. O Ministro da
Previdência tem uma interpretação restritiva,
quando o Constituinte Jarbas Passarinho era Mi
nistro da Previdência não teve esta interpretação.
Não é justo que se impeça o cidadão que é médi
co, sai das Forças Armadas, trabalhou a vida
toda, de exercer a sua profissão e ter acumulação
de proventos e sua Previdência Social. Estou ab
solutamente de acordo. Inclusivehavia melhorado
substancialmente o texto, para não deixar lacunas,
quando a maioria da Subcomissão entedeu que
deveria ir para o estatuto e não ser matéria consti
tucional. Confesso a V. Ex"que me incorporo inte
gralmente. Já que tiramos todo, não posso inserir
só este dispositivo.

Prometo a V. Ex" empenhar-me e toda Subco
missão-acredito-se empenhará, nisto porque
isto é um absurdo, é uma discriminação o cidadão
estar empedido de exercer a sua atividade de pro
flsslonal Iíberal, Agora, lamentavelmente, não de
vemos aproveitar, porque tiramos tudo que é esta
tutário e incluir um item apenas seria injusto, tería
mos de voltar tudo.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO -
V. Ex" deixou também alguns itens estatutários.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Por exem
plo?

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
O que se refere a alistamento eleitoral.

O SR. RELATOR (RIcarao FIUza) - Aí não é
estatutário, é normativo.

Desculpe-me V. Ex" A Subcomissão entendeu
que não era matéria constítucronal V.Ex' poderá
verificar que no meu anteprojeto havia. Já tinha
uma redação proposta melhoradíssima. Como os
interessados me procuram dentro daquele espí
rito de receber todos os interessados, eles mesmo
redigiram, mostrando-me quais as razões por que
teriam que vedar. Lamentavelmente é isto. Incor
poro-me à e aprovo integralmente a idéia de V.
Ex", mas este não é momento.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Confiamos, então, no seu empenho de fazer res
surgir.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Estaremos
juntos. Foi muito bom este debate, poque ficará
nos Anais desta Subcomissão, o que reforçará
a posição no futuro.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Em sendo assim, depositamos a nossa confiança
no Relator, que S. Ex" fará ressurgir na Comissão
Temática ou na de Sistematização este assunto,
que Í! da maior importância.

Não afeta a mim pessoalmente mas vai afetar
a muitos outros, alguns até que estão por aqui
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e cujo futuro será negro, se não contar nesta
Carta Constítucíonal.

o SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - É uma
grande injustiça que terá que ser corrigida.

Assim, Sr. Presidente, retiro o meu destaque,
porque confio na disposição e no protesto do
nosso Relator.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) -Retirado
o destaque.

Vamos passar à análise do art. 19 que diz
respeito à Polícia Federal.

O Constituinte José Genoíno pretende desta
que suprimindo do art. 19 o inciso IV, que diz
respeito ao exercíclo e à classificação e controle
de diversões públicas por parte da PolíciaFederal.

Tem a palavraS. Ex", para justificara sua emen
da.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, esta emenda é importante, porque
diz respeito ao problema da censura. É verdade
que o Relator, no seu Substitutivo, altera o seu
anteprojeto, na medida em que fala em exercer
a classificação. No entanto, a expressão "controle
de diversões públicas" pode negar este sentido
c1assificat6rio.lsto quanto ao mérito do problema.

Outra questão é a atribuição. Por exemplo:
apresentei hoje uma emenda, na Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, que defende
um serviço c1assificatório por parte do Poder PÚ
blico, e esta emenda passou. Defendi, se bem
que não na emenda, porque não cabia, externei
a minha opinião e quero fazê-lo nesta Subco
missão, porque uma tarefa desta ordem, que diz
respeito aos costumes, à cultura, enfim, a certos
valores,deve ser tratado. Mesmo enquanto serviço
c1assificat6rio, indicativo, deve ser tratado, pelo
Ministério da Cultura, pelo Ministroda Educação.
Não se trata de um caso a ser tratado pela polícia,
como uma esfera da sua atividade policial.

Reafirmo aqui que a minha emenda prende-se
a duas razões: uma, de natureza de atribuição
- até poderia achar correta a formulação como
está aqui, se fosse uma atribuição de outro órgão
do Poder Público -, a indicação de faixa etária,
a classificação, a recomendação exige todo um
serviço que deve ser tratado por outra especia
lidade, que não caberia, portanto, à Polícia Fede
ral.Por isso que minha emenda é supressiva. Dei
xo claro que sou a favordo serviço classificatório.
Esta emenda passou na Subcomissão dos Direi
tos e Garantias Individuaise será tratado, em outra
esfera do Poder Público. Portanto, controle forte
pode dar margem à censura, e deve ser tirado
como atribuição da Polícia Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, o ConstituinteJosé Genoíno concorda, em
parte, comigo. Já é um bom caminho. Permaneço
com a expressão "controle de diversões públicas",
porque é o segmento imediatamente seguinte 
desculpem a redundância -, é o passo seguinte
à classificação. A classificação naturalmente, co
mo se diz,mais à frente:

"As normas gerais relativasà organização,
func~?namento, disciplina, deveres e direi
tos...

Temos uma lei orgânica para ser elaborada
através do Congresso e não poderíamos desejar
que não fosse um braço forte que exercesse esse
controle, mesmo porque sabemos que a socie
dade liberal, por tendência, respeita mais o cida
dão que tem o título de polícia. Se chegarmos,
por exemplo, no baixo mundo dos filmeseróticos
- deram-me uma relação dos filmes, só não
a trouxe para lê-Iaaqui, porque iriachocar demais
as Senhoras aqui presentes, se houvesse alguém
contra a censura c1assificatória, iria ler os nomes
dos filmes. Esta parte de controle não é abran
gente. Pelo contrário, é necessária, já que disse
mos "classificação", não estamos falando em
censura política.

Gostaria que os nobres Companheiros prestas
sem atenção: não estamos falando em censura
de outra espécie, a não ser de diversões públicas.
Estamos falando apenas em diversões públicas.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) -O Cons
tituinteRicardoIzarpediu para encaminhar contra.
Apesar de o Sr. Relator já o ter feito, concedo
a palavra a S. Ex"

O SR. CONSTlTQlNTE RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, alguns esclarecimentos. Cumprimen
to o Sr. Relator, S. Ex" foi até exageradamente
democrático eliminando a palavra "censura".
Fosse eu o Relator, colocaria que deveria exercer
a classificação, censura e controle, porque em
todos os países desenvolvidos do Mundo há uma
censura e, na grande maioria, exercida por uma
Políciasemelhante à nossa Polícia Federal. É ne
cessário, porque, hoje, infelizmente,a nossa Polí
cia Federal está amarrada no setor de censura.
Quando faz uma classificação para determinado
horário à televisão coloca em outro e eles não
podem fazer nada.

Na realidade, a nossa PolíciaFederal está total
mente presa a determinados conceitos que preci
samos mudar. Gostei muito do que fez o Relator,
e repito até que S. Ex" foi brando demais

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Só para aduzir um comentário rápido, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Tem
a palavra o nobre constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO
Controlar, não tem essa conotação policial ou
repressiva. De que adianta classificare depois não
verificarcomo estão acontecendo as coisas, está
sendo obedecida ou desobedecida aquela classífí
cação? Ccontrolar, é processo que existena admi
nistração pública, na administração privada, faz
parte dos princípios da gestão das coisas. Não
há essa conotação repressora que, data venta,
o Constituinte José Genoino quis colocar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Roberto Brandt,
para encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
- Sr. Presidente, encaminho a favor fazendo as
seguintes ponderações: primeiro, não sou contra
que haja classificação das diversões públicas, por
que em todos os países civilizados do Ocidente
essa classificação ocorre. Apenas ela não deva
estar contida no âmbito da instituição policial, e
sim no âmbito da instituição educacional ou de

cultura, seja o Ministério da Educação ou da Cul
tura.

E segunda, sobre o problema do controle. Este
deve ser, fora de dúvida, exercido pela sociedade,
mas não deve ser competência exclusiva da Polí
cia Federal. Quem vai controlar o cinema no inte
rior - ele está obedecendo ou não à classifi
cação? Não é a Polícia Federal, é a Polícia Civil,
Militar ou o Juizado de Menores enfim, as diversas
instituições da sociedade encarregada disso.

Apenas faço estas ponderações sobre a ma
neira como está colocada a questão, embora co
nheça também que a redação, em si mesma,
é liberal, não é repressora.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Não impe
de que o controle seja feito, como é hoje, por
todos os órgãos onde não houve Polícia Federal.
A Polícia tem convênio com todos os órgãos no
interior o controle é o complemento da classifi
cação - classifica,verificase está sendo aplicado
ou não.

O SR. PRESIDENTE(José tavares) - Vamos,
então, à votação. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs.

Constituintes: José Genoíno - Roberto Brant
Respondem à chamada e votam "NÃo" os Srs.

Constituintes:ArnaldoMartins- Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - Ottomar
Pinto- Raimundo Lira- Ricardo Fiuza- Ricar
do Izar- Sadie Hauache - Telmo Kirst- Alfre
do Campos - Furtado Leite-José Tavares.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Vamos
a apuração. Votaram "sim" 2 Srs Constituintes;
"não", 13.

Rejeitado.
Vamos agora analisar o destaque de autoria

do Constituinte Roberto Brandt à Emenda n°
4B0042/0, do Constituinte César Maia, relacio
nada com o art. 19, que trata das forças policiais.

Tem a palavra o nobre Deputado Roberto
Brandt, para o encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
- Sr. Presidente, esta emenda não se refere a
este artigo, mas à formação das guardas muni
cipais. Acredito que deva ser discutida oportu
namente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nada
impede que se discuta agora. V.Ex" poderá fazê-lo.
Daqui para a frente vamos analisar este problema
de segurança. Apesar de esta emenda ter dois
assuntos, V. Ex" pode observar.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
- Vou ler a emenda e dizer que o meu destaque
é apenas para a segunda parte. A primeira parte
da emenda diz:Substituir a expressão "forças poli
ciais" por "policias militares".

Abandono o destaque desta questão, não está
em julgamento.

Segunda, esta sim: Excluir "guardas munici
pais"; e Incluiro seguinte parágrafo, no art. 19:

"Os municípios poderão, por lei, criar cor
pos de vigilantes desarmados para a guarda
de logradouros, locais e patrimônios públi
cos."

Vouexplicarporque estou apoiando esta emen
da do Constituinte César Maia. Desde a primeira
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vez que me defrontei com a criação dessas guar
das municipais, exatamente no Anteprojeto de Es
tudos Constitucionais da Comissão Afonso Arinos
tenho-me preocupado com os desdobramentos
desta nova instituição que se está criando, da qual
já temos um resultado prático, e não feliz, na cida
de de São Paulo.

Tendo em vista o nível de desenvolvimento so
cial e político dos municípios brasileiros, a criação
indiscriminada destas guardas municipais, sem
um rígido controle, vai transformá-Ias em instru
mentos de repressão e perseguição política nos
municípios brasileiros. V.Ex'" imaginem, os prefei
tos das pequenas comunidades estarão armando
pessoas de baixa qualificação moral e cívica e
usarão essas guardas, sem controle, para reprimir
adversários, para semear o medo, para perseguir.
Devemos refletir muito quanto à criação dessas
guardas municipais. Se formos criá-Ias, devemos
restringir o seu âmbito, de tal forma que não pos
sam transformar-se nesse pesadelo que antecipo.

A redação proposta pelo Constituinte César
Maia combina bem com essas preocupações,
porque exige que essas guardas municipais se
jam, primeiramente, desarmadas; não podemos
permitir que os prefeitos do Pais possam armar
homens e lhes dar uma carteira de polícia, porque
estaremos criando um verdadeiro pesadelo que
ocasionará os mais graves distúrbios da ordem.

Apelo para a consciência e o bom-senso dos
Srs. Constituintes. Se vamos criar as guardas, va
mos exigir que elas se restrinjam à vigilância do
patrimônio municipal, que sejam desarmadas.

Tenho uma segunda emenda, que tratará de
outra restrição.

Sr. Presidente, estou encaminhando a favor da
emenda do Deputado César Maia, no sentido de
que se substitua a expressão "guardas rnunící
pais" por:

"Os municípios poderão, por lei, criar cor
pos de vigilantes desarmados para a guarda
de logradouros, locais e patrimônios públi
cos."

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto o Senador Alfredo Campos se vai encami
nhar contra?

o SR. CONSlITUINTE ALFREDO CAMPOS
la encaminhar a favor. Como o nobre Constituinte
Roberto Brandt já o fez, não há necessidade.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RElATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, a argumentação do nobre Constituinte Ro
berto Brandt é exatamente a nossa. O problema
é apenas de redação. Houve ai uma luta imensa
da Policia Militare da Polícia Civil para firmar con
vênio com essas guardas municipais. Na primeira
versão do Anteprojeto, mantive até o convênio
com a Policia Militar, depois o pessoal da Policia
Civil achou que devia ser também com eles. Usei
o mesmo argumento: o Prefeito pega 10, 12 can
gaceiros, pistoleiros, faz o convênio com a Polícia
Civil, dá-lhes um revólver e uma carteirinha de
polícia. Isso iriadesmoralizar a própria Polícia Civil.
Amaioria dos membros da PolíciaCivilque estive
ram em minha casa concordou com essa versão.
Para não criar uma distinção entre a antiga Policia

Civil e a antiga Policia Militar, o que fIZ? A redação
é praticamente a mesma:

"Asguardas municipais, sob a autoridade
do prefeito municipal, compete a vigilância
do patrimônio municipal."

Por que não coloquei a palavra "desarmados"?
Vou explicar. É desnecessário, o prefeito não tem
poder para armar ninguém. Se é um simples vigia
poderá até estar armado, por uma razão muito
simples, porque não se poderá dizer que o cida
dão a, b ou c, salvo por conduta inadequada,
por folha corrida não limpa, não pode ter um
porte de arma, porque qualquer vigilante pode
irà Secretaria de Segurança e, cumprindo aquelas
formalidades, recebe o seu porte de arma normal.
Exigir-se que um vigilante, por exemplo, de um
museu de São Paulo, antigo fique numa rua de
serta sem uma arma, seria um absurdo, seriajogar
o homem para morrer, porque ali é um antro
de marginais. Para aquele caso específico, com
pete à Secretaria de Segurança Pública dar ou
não o porte de arma àquele cidadão, que, even
tualmente, é um empregado da prefeitura. Não
quero que seja permitido que se arme institucio
nalmente. Tem o chreito de possuir um porte de
arma. Na realidade, se o prefeito disser: vou armar
a minha guarda municipal, não pode. Não pode
porque há uma legislação específica. Se o faz,
faz ao arrepio da lei, fará, mesmo dizendo que
não pode, porque já é expresso.

Não sei se estou-me explicando bem.
Concordo inteiramente com o Deputado Ro

berto Brandt. Vou votar pelo texto do Relatório,
apenas por coerência como Autor, mas não faço
a menor questão desta emenda, acho desneces
sária e, se me permite V.Ex", de má técnica legis
lastiva, porque não posso impedir liminarmente
que um cidadão tenha um porte de arma. Se
determinado vigia, vigilante do patrimônio públi
co, tiver ameaçada a sua vida, a sua integridade,
tiver antecedentes que permitam ter um porte
de arma, não se pode vedar. A técnica não está
boa, prefiro a minha redação, que é igual aos
objetivos de S. Ex' e atinge da mesma forma.

Digo a S. Ex',em nome de uma amizade grande
que lhe dedico, respeito seu ponto de vista.

O SR. COf'ISlITUINTE ROBERTO BRANDT
- Quem conhece a realidade do interior de todos
os Estados brasileiros, inclusive São Paulo, os pre
feitos municipais usam até as diretoras das esco
las para oprimir o adversário político. Se permi
tirmos a criação indiscriminada dessas guardas,
será um fenômeno político da maior gravidade.
Se colocarmos "desarmados", Sr. Relator, a pom
pa do texto constitucional aliviarealmente, írrever
sivelmente...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - V.Ex' está
criando um dispositivo para ser desmoralizado.
V. Ex' não tem o direito de dizer que o cidadão
ameaçado, na forma da lei, não pode portar uma
arma. V.Ex" podia até dizer "no exercício da fun
ção", podia melhorar o texto. Se o exercício
da função assim o exigir, cabe ao Secretário de
Segurança ou à Policia Judiciária decidir, através
de análise, se ele deve ou não portar uma arma.

É a minha opinião. Estou tentando fazer com
que o texto fique o melhor possível.

O SR. CONSlITUINTE ROBERTO BRANDT
- Na verdade, o melhor para o Pais seria que
nem estivéssemos discutindo guarda-municipal,
teria simplesmente suprimido.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Mas há
o fato consumado. Temos como exemplo o Esta
do de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
passar ao processo de votação da parte da emen
da de autoria do Constituinte César Maia que esta
belece no parágrafo único:

"Os municípios poderão, por lei, criar cor
pos de vigilantes desarmados para a guarda
de logradouros, locais e patrimônios públi
cos."

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANDT
- Por este texto teríamos que obrigar a guarda
de São Paulo a mudar o nome. Vamos ver se
isso seria exeqüível.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vamos
colher os votos.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: José Tavares - Raimundo Ura 
Roberto Brant - Alfredo Campos.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs. _
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - Ottomar
Pinto - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Telmo Kirst - Furtado Leite.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Eu.me
permitiria também, em menos de um minuto,
dizer a minha posição. Sou a favor da guarda
municipal, mas daseguinte forma: a Constituição
Federal pode deixar a critério dos municípios a
criação ou não dessa instituição, de acordo com
as suas realidades. Na minha opinião, essa guarda
que vier a ser criada, terá que ficar subordinada
a uma policia, e essa policia, no meu entendi
mento, é a Policia Civil, porque nas cidades quem
exerce a função de autoridade municipal é o dele
gado de policia. Então, teria que ter uma subordi
nação operacional ao delegado de policia, que
espero seja de carreira, por que um bacharel, um
homem, evidentemente, formado para o exercício
dessa função.

Por isso, voto a favor da guarda municipal com
estes argumentos.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - V.Ex'tocou
num ângulo que eu não havia enfocado, mas
no qual pensei. Da forma como está aqui, não
proibimos os convênios, deixamos em aberto, pa
ra que fossem feitos com a Polícia Militar ou a
Polícia Civil, a critério do govemador. Não proibí
mos o convênio.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Votaram
"sim" 4 Srs Constituintes; "não", 10

Rejeitado.
Emenda do Constituinte Roberto Brandt, desta

cada por S. Ex',a respeito exatamente do mesmo
assunto: guarda municipal.

Concedo a palavra a S. Ex' para encaminhar
a votação de sua Emenda n° 9-8.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANDT
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"Art. 23. Os municípios com mais de
200 mil habitantes poderão criar e manter
guarda municipal com a competência exclu
siva de vigilância do patrimônio municipal."

Meu encaminhamento será breve, porque as
razões que me levaram a redigir esta emenda
são as mesmas que me levaram a apoiar a emen
da do Constituinte César Maia: reduzir o âmbito
dessas guardas.

Já que vamos ter as guardas municipais e elas
poderão, inclusive, ser armadas, já que este é o
entendimento da douta Subcomissão, apelo, pelo
menos, para que se restrinja essa criação aos
municípios de mais de 200 mil habitantes, que
é onde a sociedade atingiu um nível de desenvol
vimento social e político que vai permitir o uso
adequado dessas guardas municipais.

Continuo dizendo: a criação indiscriminada
dessas guardas vai ser nefanda, nefasta, terrivel
mente grave, um dos momentos mais graves des
te processo constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELA.TOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, repito os argumentos: nefanda, nefasta se
rá.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANDT
- Não quero ser responsável pelas conseqüên
cias quando disserem: V. Ex" foi Constituinte de
1987.

O SR. RELA.TOR (Ricardo Fiuza) - Nos Esta
dos pequenos, por exemplo, Pernambuco só tem
uma cidade, fora da área metropolitana, com 200
mil habitantes.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANDT
- Melhor para Pernambuco, Sr. Relator. Essas
guardas não acrescentarão nada à segurança pú
blica.

O SR. RELA.TOR (Ricardo Fiuza) - Concordo
com V. Ex', mas elas existem e vão existir à mar
gem da lei, a título de vigilância da prefeitura.

Infelizmente essa prática foi iniciada há pouco
tempo e estamos dentro de uma situação em
que é melhor disciplinar do que ignorar.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANDT
- Então, vamos limitá-Ia aos municípios com
mais de 200 mil habitantes.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamara e votam SIM os Srs.
Constituintes: José Tavares - Raimundo Ura
Roberto Brant - Alfredo Campos.

Respondem à chamada e votam NÃo os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezío Ferreira - Ottomar
Pinto - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Telmo Kirst - Furtado Leite - Hélio
Rosas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares)-Votaram
SIM 4 Srs. Constituintes e NÃo l l.

Rejeitada. Mantido, portanto o texto do subs
titutivo.

Destaque proposto pelo Constituinte Vivaldo
Barbosa à emenda de sua autoria, sob o n°

4B0098-5, relacionado com os arts. 19, 20, 21
e 22 do substitutivo.

Já que não está presente o autor da emenda
e do destaque, vamos colocar em votação.

(Procede-se à votação.)

Responde à chamada e vota SIM o Sr. Consti
tuinte: Roberto Brant.

Respondem à chamada e votam NÃo os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - Hélio Rosas
- José Tavares - Ottomar Pinto - Raimundo
Lira - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Telmo Kirst - Alfredo Campos
Furtado Leite.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Votou
SIM, 1 Sr. Congressista e NÃo, 14 Srs. Congres
sistas.

Rejeitado.
Pela ordem, tem a palavra o Constituinte Otto

mar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, o PRODASEN não classificou as
emendas em ordem numérica, não há uma cro
nologia, uma seqüência. Então, é difícil.Toda vez
que V. Ex" menciona uma emenda, tenho que
repassar tudo e o tempo urge.

Peço a V. Ex" a leia rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não
estando aqui o interessado, não adianta.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
É para não votarmos o que não sabemos. Não
sei nem o que votei!

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex"
tem razão. Votamos com o texto do Relator. Daqui
para a frente, serei um pouco mais lento na análise'
destas emendas, na medida em que os colegas
não têm, evidentemente, rapidez para localizar as
mesmas e tomar conhecimento.

Por exemplo, vamos pôr em votação, agora,
um destaque do Constituinte José Genoíno. S.
Ex" pretende destacar a Emenda rr 73-0. Eviden
temente tenho que dar um mínimo de tempo
para que V.Ex" a localizem. ,

Na realidade, já analisamos. E no Capítulo Da
Segurança Pública, art. 20. S. Ex' pretende supri
mir o item 111.

Esta matéria está prejudicada, em razão da aná-
lise que já fizemos. .

Vamos para as seguintes.

Subemenda de minha autoria, onde pretendo
fazer algumas alterações no Capítulo Da ,Segu
rança Pública. A Emenda tem o rr 136-1' E uma
proposta que trago à Subcomissão, alternativa
ou substitutiva, a todo o Capítulo Da Segurança
Pública, defendido pelo Sr. Relator.

Vou passar a Presidência dos trabalhos para
O Primeiro-VIce-Presidente, para que eu possa,
na condição de Constituinte, defender o destaque.

(Assume a Presidência o Sr. Senador Rai
mundo Lira.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Já
que o destaque é grande e está havendo dificul
dade dos Constituintes para encontrar, o período
da leitura do nobre Constituinte não será conside
rado nos três minutos, apenas a justificativa e
a defesa.

Com a palavra o nobre Constituinte José Ta
vares.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Na
realidade, para facilitar o entendimento, é uma
subemenda que apresento a uma emenda tam
bém de minha autoria. Subemenda à Emenda
rr 11-0, que diz:

"Da Segurança Pública
Art. Compete aos Estados a preserva-

ção da ordem pública; a incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguin
tes órgãos:

I - Polícias Militares;
11 - Polícias Civis;
111 - Corpos de Bombeiros;
IV - Guardas Municipais.
Art. As Policias Militares e os Corpos

de Bombeiros são instituições permanentes
e regulares, organizadas com base na hierar
quia e disciplina, forças auxiliares do Exército,
encarregadas da manutenção da ordem pú
blica, inclusive nas rodovias e ferrovias fede
rais, no âmbito de suas respectivas jurisdi
ções.

Parágrafo único. Aos Corpos de Bombei
ros competem as ações de defesa civil,segu
rança contra incêndio, busca e salvamento.

Art. As Polícias Civis dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal responderão
pela manutenção da ordem e segurança pú
blicas, inclusive nos respectivos municípios,
e atuarão preventiva e repressivamente, exer
cendo as atribuições de polícia administra
tiva, de segurança, e judiciária na apuração
das infrações penais.

§ 1° Lei complementar estabelecerá
normas gerais relativas à organização, ao fun
cionamento, à hierarquia, à disciplina, aos
deveres, às obrigações e às vantagens das
Polícias Civis.

§ 2° As Polícias Militar,Civile os Corpos
de Bombeiros ficam sob a autoridade direta
do Secretário de Segurança Pública dos Es
tados, dos Territórios e do Distrito Federal.

Art. Os municípios poderão criar e
manter, conforme se dispuser em lei, servi
ços de gyarda municipal, como força auxiliar
das Polícias Civis.

Art. Compete à Polícia Federal:
I - executar os serviços de polícia marí

tima, aérea e de fronteira;
11 - prevenir e reprimir o tráfico de entor

pecentes e drogas afins;

111 - apurar infrações penais contra as
instituições democráticas, em detrimento de
bens, serviços e interesses da União, assim
como outras infrações cuja prática tenha re
percussão interestadual ou mtemacional e
exija repressão uniforme, segundo se dispu
ser em lei;

IV - prover o controle de diversões pú
blicas, na forma da legislação ordinária;

V - executar medidas de segurança da
integridade fisica do Presidente da República,
de chefes de missões diplomáticas estran
geiras no Território Nacional, e, quando ne
cessário, dos demais representantes dos Po
deres da República."
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Evidentemente, por mais claro que tenha sido
na minha leitura, nem sempre é possível aos cole
gas acompanhar o raciocínio. Vou, agora, usando
os 3 minutos, justificar minha subemenda.

Primeiro, entendo que a expressão "forças poli
ciais", defendida pelo nobre Relator, não tem mui
ta razão de ser. Preservar os nomes "Polícia Mili
tar" e Polícia Civil" é o mínimo que esta Subco
missão deve fazer; são nomes consagrados e te
nho absoluta convicção de que ambas as institui
ções prezam demais estes nomes.

Então, não vejo, com toda razão, nenhum mo
tivo que me possa convencer a alterar os nomes
"Polícia Militar"e "Polícia Civil"para "Forças Poli
ciais".

Coloco, também, as atribuições definidas das
duas Polícias, que são polícias estaduais, encarre
gadas de promover a segurança pública da popu
lação. São instituições pagas pelo Governo do
Estado, regidas pelo Governo do Estado e têm
tarefas específicas de segurança pública.

Uma, é a Policia Militar,com as suas atribuições
claras, definidas e bem caracterizadas; outra, a
Policia Civil. Da mesma maneira, são instituições
que, ao longo dos anos, vêm prestando relevantes
serviços aos seus respectívos Estados, mas, mui
tas vezes, em razão dos desencontros, dos con
flitos de atribuição, a população é que vem per
dendo.

Este momento é mais do que oportuno para
que possamos definir, especificamente, de ma
neira clara, as atribuições das duas instituições.
Fi-lo através dos dispositivos que rapidamente
procurei ler.

Coloco as três instituições, inclusive os Corpos
de Bombeiros, subordinadas ao Secretário de Se
gurança Pública, por uma única razão: tem que
haver um comando único e, se existe a figura
do Secretário de Segurança Pública em todos
os Estados, com exceção do Rio de Janeiro, não
vejo nenhuma razão para uma polícia estar subor
dinada diretamente ao Governador e a outra su
bordinada ao Secretário. Não serve aos interesses
maiores da segurança pública, que é proteger
a sociedade.

A partir do momento em que se coloca na
Constituição o acesso direto das Polícias Militares
aos Governadores, cria-se, na prática, outra Secre
taria, que seria a Secretaria da Polícia Militar. Se
isso acontecer, temos, que criar a Secretaria da
Policia Civil, e não é por aí que passa a melhoria
dos trabalhos das duas Polícias, na busca de uma
segurança pública real e efetiva.

Se existe a figura do Secretário de Segurança
Pública, que é um cargo civilsubordinado ao Go
vernador do Estado, é a ele que temos que sub
meter as duas instituições, que são policias esta
duais.

Esta é uma visão de quem viveu esta realidade.
Está certo que vivi na Polícia Civil,porque o Cons
tituinte que viveu na Polícia Militar deve ter a sua
visão, mas não posso deixar de dar a minha como
um homem que militou na Polícia Civil do Estado
do Paraná durante quase dez anos.

Havendo a figura do Secretário de Segurança
Pública, que veio substituir os antigos Chefes de
polícia, não podemos, de maneira alguma, ao co
locar à subordinação dos Governadores as Poli
cias Militares, contribuir para o esvazramento do
cargo civilde Secretário de Segurança Pública.

Com relação à Polícia Federal, o meu texto
é praticamente igual ao do Relator apenas no
que diz respeito à censura, que S. Ex', mclusive,
complementa e votei a favor.

Em síntese, Sr. Presidente, o que poderia dizer
a respeito da minha emenda é exatamente isto:
que os Estados tenham duas Policias em uma
SÓ, sob um comando só, porque não podemos
permitir, como Constituintes, que se estabeleçam
dois comandos para uma mesma finalidade.

A Polícia Militar tem o seu papel relevante, a
Polícia Civil tem o seu papel relevante e ambas
têm que prestar o mesmo serviço: dar à comu
nidade a segurança que ela não tem. Um dos
problemas mais sérios deste País, hoje, é a insegu
rança, em razão da onda violenta de crimes que
assola o País.

Portanto, Srs. Constituintes, sem que esta mi
nha subemenda signifique qualquer desapreço
a uma ou outra instituição, para concluir, devo
dizer que as razões que me levaram a apresentar
este texto são aquelas de quem viveu o problema
na prática, não razões de um Constituinte que
está apresentando por apresentar uma emenda
ou um dispositivo

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Constituin
te José Tavares, meu caro Presidente, lamenta
velmente o Constituinte Ricardo Fiuza não tem
a vivência de V.Ex', mas esteja certo de que não
está apresentando por apresentar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES 
Nem eu disse isto. Por favor...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Não estou
dizendo que V. Ex' disse, apenas estou dizendo
do meu esforço e da minha humildade. Se houve
um assunto a que este Relator se dedicou exausti
vamente foi este das Polícias Civis e Militares.

Na realidade, o nosso estimado Constituinte
Presidente José Tavares, permita-me, começa
criando-me uma dificuldade para aceitar os seus
argumentos, na medida em que quer legislar para
os Estados.

Não posso impedir que um Governador atenda
ao comandante da sua Policia Militardiretamente.
Até se forçássemos a conter ambas na mesma
camisa-de-força da Secretaria de Segurança, o
Governador poderia formalmente assim fazer e,
de forma diversa executar. Na realidade, na maio
ria dos Estados a tradição é que o Comandante
da Polícia Militar tem status de Secretário e o
secretário de Segurança tem o mesmo status
do Comandante da Policia Militar. Esta é uma
velha guerra. Não há como conciliar.

Primeiro, a denominação. Esta gera uma dico
tomia subjetiva, extremamente importante, Polícia
Militare Polícia Civil. Este foi um dos pontos basi
lares, preliminares, para o desarmamento dos es
píritos. Tirar esta expressão "Policia Militar e Poli
cia Civil" a nenhuma das duas diminui, e acaba
esse radicalismo. Forças Policiais, como era anti
gamente, porque a denominação Policia Militar
veio com a revolução. Forças Policiais, por que
não tê-Ias num mesmo organismo? Porque uma
é uma polícia judiciária, com uma formação técni
ca, jurídica, na repressão do crime, na instalação
do inquérito; a outra, a força que reprime o tu
multo de rua. Uma, sem hierarquia militar; a outra

com. São duas coisas completamente heterogê
neas. Mantê-Ias na mesma camisa-de-força é ab
solutamente artificial.

Recebi telegramas de todos os comandantes
das Policias Militares do Brasil, inclusive do seu
Estado, apoiando integralmente o texto deste
substitutivo. No tocante à Polícia Civil, a única
dúvida era quanto à exclusividade da investigação
criminal. A Polícia Militar,por exemplo, não queria
que a Polícia Civiltivesse o direito de ter rádio-pa
trulha, porque dizia que era policiamento osten
sivo. Criei, então, "repressão", para permitir que
na repressão esteja incorporado o direito de ela
estar nas ruas a reprimir com as suas rádio-pa
trulhas, com o seu sistema armado.

Sr. Presidente, não tenho, sinceramente, como
melhorar este texto, salvo se pretender romper
o equilíbrio. Tenho um apreço grande a V. Ex',
esta proximidade me fez conhecê-lo melhor e veri
ficar que V.Ex' é um homem do mais alto gaba
rito, sério e que procura acertar.

Ouvi os dOIS lados, e ouvi com atenção. Posso
estar incorrendo em equívoco, só não erra quem
nada faz. Estes dois textos foram exaustivamente
analisados, palavra por palavra, virgula por vírgula.
Tire aquela zona cinzenta de confronto de jurisdi
ção, não posso impedir, como já disse, que o
Governador se dirija ao Secretário de Segurança.
O ideal seria que todo o aparato de segurança
estivesse submetido a um só comando. E o Go
vernador diz: concordo, o comando é meu; dirijo
me a quem quiser. Não posso dizer: o senhor
é proibido de se dirigir ao comandante da Policia
Militar. Não posso! Não tenho como entrar na
autonomia estadual.

OSR.CONSTITUINTEJOSÉTAVARES-Per
mite V.Ex' um aparte?

O SR. RELATOR(Ricardo Fiuza) - Com muita
honra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉTAVARES-Pe
ço ao nobre Relator e aos Colegas atentem para
o texto do art. 21 do substitutivo. Gostaria que
lessem este artigo.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Vou ler
para V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES- Se
V. Ex' me permite, gostaria de ler, para acompa
nhar o raciocínio.

Diz o art 21 do Substitutivo:

"As Polícias Judiciárias, anteriormente de
nominadas Polícias Civís Estaduais,..."

O SR. RELATOR(Ricardo Fiuza) - Posso inter
romper V.Ex"?

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES-Pois
não.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Esta ex
pressão foi colocada a pedido da Policia, porque
ela tinha receio de que os atuais policiais civis
não fossem entendidos como o futuro políciajudi
cial. Achava até desnecessária a expressão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES -Per
feito.

..... são instituições permanentes, organi
zadas pela lei e destinadas, ressalvada a com
petência da União, a exercer a investigação
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criminal, a apuração de ilícitos penais, à re
pressão criminal e ao auxílio da função juris
dicional na aplicação do Direito Penal Co
mum, exercendo o Poder de Polícia Judiciá
ria..."

Com toda honestidade, este texto tem muita
coisa dizendo a mesma coisa.

Veja bem V.Ex', quando diz...

O SR.RELATOR (Ricardo Fiuza)- Mas explico
todas as palavras.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - "...
a exercer a investigação criminal, a apuração de
ilícitos penais", isto é a mesma coisa, com todo
o respeito.

Vamos repetir: "...a exercer a investigação crimi
nal, a apuração de ilícitos penais". Ora, quem
está investigando está apurando ilícitos."Arepres
são criminal", ora quem está investigando está
até, às vezes, reprimindo, porque a investigação,
às vezes leva à repressão. V. Ex' vai mais um
pouco na redundância, quando diz "e ao aUXJ1io
da funÇ.ão jurisdicional" e o poder da PolíciaJudi
ciária".'Quer dizer, é tanta coisa dizendo a mesma
coisa ...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Exatamen
te no sentido de atender aos pleitos da Polícia
Civil, que achava que a expressão devia ser bas
tante enfática.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVAVES - No
bre Relator, o pleito da Polícia Civil é aquele texto
que a Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil entregou a V.Ex', que é o meu texto.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - É o texto
que acaba com a Polícia Militar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES 
Não, não acaba. Absolutamente.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Comple
tamente.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES-Ab
solutamente. Não, por favor.Não posso ouvirnem
permitir isto. Absolutamente. A minha emenda
fala em Polícia Militar, não em Forças Policiais.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - E esvazia
completamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES 
Posso até evoluir para aumentar as atribuições
da Polícia Militar, mas não posso, Sr. Presidente,
me perdoe, neste assunto eu e o Relator temos
boas condições de dialogar, porque estou real
mente preocupado. Este texto, com todo o res
peito e carinho que tenho pelo Relator,me perdoe,
não pode ser aprovado da forma em que está.
S. Ex'está, como já faleiaqui dizendo várias coisas
na mesma coisa.

o SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) V. Ex' pode
dizer que o texto não tem congruência, mas a
Comissão de Sistematização tirará a redundância.
A redundância funcionará, no máximo, como ên
fase da tese defendida. V.Ex' modifica totalmente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Po
deríamos evoluir, para apenas no texto desta
Constituinte explicar melhor as atribuições da Po
lícia Militar. De maneira alguma a minha emenda
acaba com a Polícia Militar. Se acabasse, eu teria

simplesmente copiado o que diz a respeito a Co
missão Afonso Arinos, que é outra história com
pletamente diferente. Trago, como órgão encarre
gado da Segurança Pública no Estado, a Polícia
Militar, em primeiro lugar, a Polícia Civil, os Corpos
de Bombeiros e os municipios que entenderem,
por lei municipal, as guardas-municipais.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Nobre
Constituinte permita-me, apenas pinçar dois pon
tos fundamentais, para mostrar as dificuldades
e por que o Relator permanece absolutamente
fiel ao texto do Substitutivo.

No texto de V. Ex' retira-se o policiamento os
tensivo da Polícia Militar. De quem é o policia
mento ostensivo?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Ab
solutamente. Vou ler:

"As Polícias Militarese os Corpos de Bom
beiros são instituições permanentes regula
res organizadas com base na hierarquia e
disciplina, forças auxílíares do exército..."

Aliás, é o que o Congresso de Belo Horizonte
quer, e V. Ex' mantém reserva do Exército. O
meu, não, o meu mantém apenas como força
auxiliar do Exército.

"... encarregadas da manutenção da or
dem pública ..."

Aqui é onde está o policiamento ostensivo.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presí
dente, dito isto, à pessoa desavisada pode parecer
que esta omissão não é importante, mas é extre
mamente fundamental. Querem ver outra omis
são fundamental? A Polícia Civil não quer que
o Corpo de Bombeiros faça a perícia de incêndios.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES - Não
é a Polícia Civil que não quer.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Todos me
disseram que achavam que sim.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - A
perícia é um problema de Código de Processo
Penal, não é assunto de constituição, perdõe-me
V.Ex'

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Estamos
falando em competências.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - O
problema de perícia, atribuir aos Corpos de Bom
beiros a exclusividade da perícia, me perdoe ...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Não tem
exclusividade. V.Ex' está distorcendo.

O SR. PRESIDENTE(Raimundo Lira)- Nobre
Constituinte José Tavares, Sr. Relator, continuar
esta discussão é um privilégioque não podemos
deixar. Criou-se uma exceção. Dou 30 segundos
para o Relator concluir a sua justificativa e, em
seguida, passaremos à votação.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, para concluir o meu texto:

"Aos Corpos de Bombeiros compete as
ações de defesa civil, segurança contra in
cêndio, busca e salvamento e perícia de in
cêncío",

Tirar a perícia do Corpo de Bombeiros? Hoje
até a perícia para habite-se, para tudo é com o

Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros está
tecnicamente familiarizado com incêndios. Não
posso admitir, e no texto de V.Ex' não contemplo.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES - No
bre Relator, só para orientação de V.Ex', o Estado
do Paraná, um dos mais desenvolvidos nesta área,
não tem Corpo de Bombeiros em 2% dos muni
cipios do Estado. Quero saber como se vai fazer
perícia em 98% do território?

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Não existe
exclusividade.

OSR.CONSTITUINTEJOSÉTAVARES-Mas
na hora que se coloca na Constituição...

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Líra) - Vou
iniciarà votação de destaque do Constituinte José
Tavares.

(Procede-se à votação).

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, para justificar o voto.

O § 2° do art. 23 veda, inclusive, a apresentação
de emendas que substitua integralmente o projeto
ou que diga respeito a mais de um dispositivo.

Estou de acordo, em muitas coisas, com o no
dre Constituinte José Tavares, mas difícil votar
todo conjunto, que está abrangendo 5 artigos.

Por isso, o meu voto é não, porque não posso
ir integralmente com o ponto de vista de S. Ex'
Talvez concorde com 80%.

(Continua a votação.)

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Não. Inclusive apresentamos destaque alterando
apenasa redação do Substitutivo do Relator, que
entendemos define bem os campos de cada um.
Na proposta do Constituinte José Tavares existe
uma zona cinzenta de interferência de uma polícia
com outra.

(Continua a votação.)
Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.

Constituintes: José Genoino - José Tavares.
Respondem à chamada e votam "não" os Srs.

Constituintes: Arnaldo Martins- Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - Ottomar
Pinto - Raimundo Lira- Ricardo Fiuza - Ricar
do Izar- Sadie Hauache - Telmo Kirst- Alfre
do Campos - Hélio Rosas - Dionísio Hage.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Ura) - Vora
ram "sim" dois Srs. Constituintes; "não," treze.

Rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Retor
no a Presidência ao nobre Constituinte José Ta
vares.

(Reassume a Presidência o Deputado José
Tavares.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo ét palavra ao nobre Constituinte José Ge
noíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, já devia estar em outra subcomis
são. Por isso estou retirando os meus destaques,
porque são de matérias cujo conteúdo já foram
votadas e me reservo o direito de reapresentar
essa emendas na comissão temática em fase sub-



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta·feira 5 55

seqüente destaques que estão na Mesa, sobre
Disposições Transitórias, no caso do Conselho
de Segurança Nacional, Serviço Nacional de Infor
mações, e emenda sobre questão da expressão
"força auxiliar e reserva do Exército".

Estou retirando os meus destaques. Infelizmen
te não vou poder ficar até o final da reunião da
Subcomissão, porque tenho que exercer a Lide
rança do Partido dos Trabalhadores em uma sub
comissão em que preciso trabalhar como Líder,
não como Membro efetivo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex"
então, retira todos os destaques que não foram
ainda analisados!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Pelo que foi aprovado, os meus destaques estão
prejudicados, por que, inclusive, estão dentro da
proposta de V.Ex" Vou apresentar essa emendas
na fase oportuna.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - A Mesa
acolhe o seu pedido e pede à Secretaria anote
a retirada dessas emendas, para que não haja
dúvidas.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ondem, ao nobre Consti
tuinte.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Há dois destaques nossos, Sr. Presidente, versan
do sobre a competência da Polícia Civil e da Poli
cia Militarque não alteravam, de maneira alguma,
a proposta do Relator, apenas davam uma reda
ção diferenciada em períodos mais curtos, de
mais fácil entendimento, sem as redundâncias
que existem no caput do artigo. Então, peço para
não apresentá-los, retiro os destaques, para verifi
car como o Relator vai dar a redação final, e me
reservo para, na comissão temática, se for o caso,
reapresentar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Peço
à Secretaria anote o pedido de retirada dos desta
ques do Constituinte Ottomar Pinto. Como tenho
aqui outro destaque de minha autoria, ao art. 21,
solicito ao ilustre vice-Presidente, Constituinte RaI
mundo Lira, que novamente assuma a Presídên
dia por alguns minutos.

(Reassume a Predidêncie o Constituinte
Raimundo Llra.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Com
a palavra o Constitumte José Tavares para enca
minhar

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES -Es
te assunto é exatamente o mesmo que acabamos
de discutir, seria até desnecessário voltar ao as
sunto, mas chamo novamente a atenção do nobre
Relator e dos nobres Colegas para a redação deste
artigo.

Procurei mostrar que, de alguma maneira, a
sua redação não contribui muito, são várias ex
pressões dizendo a mesma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Uma
sugestão. Esta matéria já foi votada, e para não
sair daqui um relatório com erros de Português
na sua redação, devemos encontrar um meio de

mudá-la, sem que se altere o seu sentido, porque
a votação foi para o conteúdo e não para a forma.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES - Evi
dentemente, o bom senso me orienta no sentido
de retirar este destaque, mas volto a registrar a
minha preocupação.

Este texto, com todo o respeito que tenho ao
Sr. Relator, e para quem já viveu, na prática, quase
longos 10 anos de atividades diuturnas como de
legado de carreira, em várias cidades do seu Esta
do, desserve à Polícia Judiciária e à Polícia Civil.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Seria tão-somente uma sugestão: que cons
tasse do Relatório que a própria Subcomissão
achou que este texto deve sofrer certas alterações
na Comissão Temática mas que isso já constasse,
inclusive, no relatório.

O SR.PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos
deixar como está, para não haver uma alteração
do Regimento.

Passo a Presidência ao Constituinte José Ta
vares.

(Reassume a Presidência o Constituinte
José Teveres.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Temos
mais dois destaques: um, de autoria do Consti
tuinte Arnaldo Martins, também relacionado com
o art. 21.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, retiro o caso das polícias judiciá
rias, anteriormente denominadas policias civis es
taduais. Tão-somente isto. Era assunto de Dispo
sições Gerais e Transitórias, porque também teria
que falar na Polícia Militar.

Retiro, mas que fique registrado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Desta
que do Constituinte Hélio Rosas, que pretende
suprimir. E com a palavra S. Ex",para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr.
Presidente, a primeira parte do pedido de desta
que se refere à expressão anteriormente denomi
nada "Policias Civis e estaduais." Está imprópria
a colocação e desnecessária. No entanto, à vista
da argumentação do Sr. Relator, que tem receio
de que haja prejuizo para os integrantes da polícia
judiciária, vou retirar esta parte do meu destaque,
para que se examine, mais para frente, na Comis
são Temática.

Outra parte diz respeito à expressão "a repres
são criminal", que consta do art. 21. Esta expres
são vem contra a intenção do Sr. Relator. Arepres
são criminal é uma competência muito ampla,
é até obrigação de todos nós, e abrange todo
o sistema de segurança: o subsistema do Judiciá
rio, o subsistema policial e o subsistema peniten
ciário. Ou faríamos constar de todas as duas insti
tuições previstas na Constituição, ou não pode
mos fazê-lo em nenhuma das duas, sob pena
de estarmos contribuindo para dar margem a dú
vidas de interpretação. Quem faz a repressão cri
minal imediata é a policia militar, está até claro

no texto, porque a ela cabe o policiamento osten
sivo, e, mais do que isto, a prática nos mostra
que é assim. Quando a vítima procura a delegacia
de policia, a delegacia de polícia encaminha para
o órgão da ex-Polícia Militar.

No art. 20, que trata das ex-policias militares,
não consta essa expressão e, pelo fato de não
constar, essa polícia está impedida de fazer a re
pressão criminal? Em absoluto. Ela faz por dispo
sição da Constituição.

O SR. RELATOR (Ricardo Fuíza) - Nobre
Constituinte, V.Ex"pode, através dessa expressão,
imaginar a dificuldade do Relator neste assunto.
Essa expressão foi colocada a pedido da Policia
Civil, porque, dizem eles, sem essa expressão não
podem fazer policiamento na rua, de radiopatru
lha. Não é a repressão, porque aí só poderia o
policiamento ostensivo, que é a policia fardada.
Com essa expressão, eles acham que têm o elirei
to, e acho também, de ter a repressão na rua,
de antever o crime, de botar a vigilância, a radiopa
trulha, o policial armado em locais em que pos
sam haver tumulto, senão só a polícia militar po
deria.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - O
fato de ser previsto um policiamento ostensivo
não quer dizer que tenha o direito de fazer a re
pressão criminal, porque a expressão "repressão
criminal" não está inscrita no Capítulo da Policia
Militar.

O SR. RELATOR(Ricardo Fiuza) - Porque ela
já fazo policiamento ostensivo e a outra repressão
criminal.

O SR. CONsmUlNTE HÉLIO ROSAS - En
tão, o policiamento ostensivo ficaria apenas com
a função de o fardado ficar passeando pelas ruas,
não poderia fazer repressão, porque não está no
texto da polícia Militara expressão "repressão cri
minal".

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Ai é bem
claro, porque a função especifica da Policia Militar
não ficaria na repressão criminal, embora qual
quer cidadão deva fazê-lo, mas no policiamento
ostensivo de força ao tumulto, ao motim, ao que
bra-quebra, aí é um dos pontos nebulosos onde
começa um e termina o outro. Pode V. Ex" ima
ginar como é dificilessa filigrana.

O SR. CONSmUlNTE HÉLIO ROSAS - Sei
as dificuldades e V.Ex"entendeu...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Essa ex
pressão foi colocada de propósito.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - À
vista das dificuldades que V. Ex"enfrentou e pelo
objetivo expresso, muito nobre, que V. EX" tam
bém externou no seu parecer, de procurar atenuar
os antagonismos que existem entre a Policia Civil
e Militar, esse destaque de expressão é exatamen
te uma contribuição para o que V. Ex" desejava.
Até vou dar um exemplo a V. Ex": o fato de a
repressão imediata possa ficar na mão das duas
policias, pode até ocorrer casos em que se colo
que em risco a Polícia Civil. Um assalto a banco,
a Polícia Militar é acionada, aparece ostensiva
mente para combater os bandidos, na expectativa
de que vá enfrentar bandidos de alta periculo
sidade; nesse momento, chegam dois cidadãos,
que podem até estar com calçasjeans e armados,
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a Polícia Militar pode reagir contra esses dois e
eles serem da Policia Cil'il.

O SR. RELATOR'(Ricardo Fiuza) - Qual seria
a forma de evitar?

O SR. CONSTITUINTE HÉLIOROSAS- Sim
ples: a repressão imediata é da Policia Militar.

Aliás, é assim que acontece.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Se V. Ex"
conseguir isso em qualquer Comissão - e me
permita uma pequena brincadeira - pedirei a
V.Ex-vá resolver o conflito árabe-israelense, por
que certamente vai conseguir.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sei
que V. Ex", depois de tudo que enfrentou, vai ter
dúvida em confiar neste humilde Constituinte. Se
V. Ex' quiser tirar uma prova, por exemplo, em
São Paulo, é só ligar para uma delegacia de policia
e relatar a existência de uma tentativa de assalto.
Imediatamente vão dizer a V. Ex"que procure a
Policia Militar. É o que ocorre. O objetivo era este.

Essa repressão já não está na Polícia Militar,
e a Polícia Militar tem a função de repressão; ela
não está na Policia Civil, e esta também, tem a
função repressiva. É um sentido amplo que abran
ge as três polícias. O objetivo que persigo é o
que V.Ex"anunciou e merece o maior dos aplau
sos, evitar as ondas cinzentas e contribuir para
atenuar o antagonismo que existe entre Polícia
Militar e Policia Civil, que só traz prejuizos para
as áreas ligadas à segurança e para o povo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Como
é matéria que foidefmida pela Subcomissão, tam
bém está prejudicando o destaque.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIOROSAS -Ilus
tre Presidente, em respeito, pelo menos ao fato
de estarmos aqui quase às 23 horas, e não termos
conseguido aprovar nenhuma emenda, solicito
a V. Ex" que, pelo menos, coloque o nosso des
taque.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Esta
Presidência é tão democrática, tão justa e tão bem
intencionada que emenda de nossa autoria neste
sentido foi considerada prejudicada e aceitei, e
de V. Ex', não. É mais interessante eu defender
os seus interesses do que os meus, porque dá
a impressão de que estou advogando em causa
própria.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIOROSAS-Aqui,
na Constituinte, não defendo interesse meu. Pelo
contrário...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não
fique nervoso nem se exalte, porque não quis
atingir V.Ex"em nada.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Da
maneira também como V.Ex"falou...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Vou co
locar em votação o destaque de autoria do Consti
tuinte Hélio Rosas, que pretende suprimir a ex
pressão "repressão criminal" do art. 21.

(Procede-se à votação)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: Telmo Kirst - Alfredo Campos 
Arnaldo Martins - Ezio Ferreira - Hélio Rosas.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: Asdrubal Bentes - Daso Coimbra

- Ottomar Pinto - Raimundo Lira - Ricardo
Fiuza - Roberto Brant - Sadie Hauache -José
Tavares - Dionísio Hage

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Eviden
temente, vou ter que fundamentar meu voto. Voto
pela manutenção da expressão, só que preocu
pado, mais uma vez, com o texto desse artigo.
Este texto, a mim pessoalmente, já é matéria ven
cida, esse texto não é compatível.

Votaram "sim" 5 Srs. Constituintes; e "não"
9.

Rejeitado.
Passo a palavra ao Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, pergunto ao nobre Relator se nessa
destinação da Policia Militaras atividades do poli
ciamento ostensivo são exercidas com exclusi·
vidade pela Polícia Militar. Se aí estão compreen
didas as ações preventivas e repressivas. Voudizer
porque. Se não estiver embutidas no sentido des
se texto as ações repressivas, digamos, a polícia
está na rua, está presente, etc., quando começar
um motim ela tem de reprimir.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Evidente.
É um policiamento ostensivo, típico de farda.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não
quero tolher a palavra de ninguém, mas é assunto
de matéria vencida e temos aqui mais três desta
ques para analisar. Um deles é de autoria do Cons
tituinte Haroldo Lima e o destaque é da sua Colega
do PC do B, a Constituinte Udice da Mata, Emen
da na 126-4, procurando extinguir o Serviço Na·
cional de Informações. Essa emenda, destacada
pela Constituinte Lídice da Mata, busca ou pre
tende extinguir o SNI. Como não estão aqui o
Autor nem quem subscreveu, não há, evidente
mente, o encaminhamento. Coloco em votação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins- Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - HélioRosas
- José Tavares - Ottomar Pinto - Raimundo
Líra - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Roberto
Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst- Alfredo
Campos - Dionísio Hage.

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Votaram
"não" 15 Srs. Constituintes.

Está rejeitada a emenda.
Não que concorde com a forma como o SNl

tem funcionado até hoje, defendo que deva passar
por uma profunda transformação dos seus méto
dos, mas extinguir, não.

De autoria do Constituinte Ottomar Pinto desta
que para emenda de sua autoria, de na 95-1, no
que diz respeito à competência da União. S. Ex"
pretende, se não me falha a memória, manter
o Serviço PostaI e o Correio Aéreo Nacional.

Com a palavra S. Ex', para encaminhar a vota
ção.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, os aviões da Força Aérea Brasileira
transportam ministros, transportam funcionários
do alto escalão dos diversos Ministérios,de repar
tições e estabelecimentos, transportam familiares
de militares, empregados de militares, etc. Os
aviões do CANservem à região amazônica, trans
portam índios, garimpeiros, vaqueiros, o estudan-

te pobre que quer passar as férias em casa e
não tem dinheiro para fazê-lo, as pessoas que
estão doentes, não são aqueles casos de doentes
hemorrágicos, mas são doentes graves que o
SAR, o Serviço de Busca e Salvamento, não vai
buscar.

Já passei longos anos de minha vida, mais de
vinte anos, andando pelo interior do Brasil e pude
avaliar o grau de comprometimento social do
CAN na melhoria das populações desassistidas
no interior do Brasil.

Por isso, peço a compreensão desta Subco
missão para fazer incluir o CAN.

A SRA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra à nobre Constituinte
Sadie Hauache.

A SRA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE 
Sr. Presidente, só conhecendo os problemas da
nossa região amazônica é que poderemos com
preender porque o Constituinte Ottomar Pinto,
que também conhece, está afeito a todos os pro
blemas da nossa região, pede-se mantenham o
Serviço Postal e o Correio Aéreo Nacional. Anteci
padamente, aprovo e aplaudo, porque me passou
esta emenda. Aplausos ao Sr. Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Asdrubal
Bentes, para encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE ASDRÚBAL BENTES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ao encami
nhar o destaque do Constituinte Ottomar Pinto,
antes de mais nada, presto o depoimento de
quem nasceu, se criou e viveu quarenta e oito
anos na Amazônia.

Eu mesmo, pessoalmente, nascido nas barran
cas do rio Madeira, em Humaítá, estudando o
meu curso primário em Manicoré, ainda no rio
Madeira, fui beneficiário, e muito dos serviços da
FAB. Quando menino, pobre, era transportado
a Manaus e de Manaus a Manicoré, para passar
as minhas férias, indo nos aviões da FAB, do
Correio Aéreo Nacional. Mais tarde, já como ho
mem público, lidando com problemas fundiários
no sul do Pará, via os aviões do Correio Aéreo
Nacional prestar inestimável serviço à região ama
zônica, nas reservas indígenas, nas fronteiras e
até mesmo nos conflitos fundiários que, lamenta
velmente, ainda existem, e muito, na região ama
zônica.

É com dever cívico e patriótico que encaminho
favoravelmente o destaque do Constituinte Otto
mar Pinto, por ser de relevante importância para
a nossa Região e para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, somos realmente uns emotivos, uns senti
mentais. Estamos diante de duas circunstâncias:
uma, afetiva; outra, de fato.

O correio aéreo hoje é realmente exercido pelas
companhias particulares, mas não nos custa
manter a denominação e manter na Constituição,
em homenagem não só aos Constituintes como
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à memória do grande Brigadeiro Eduardo Go
mes.

Por isso, voto favoravelmente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs,

Constituintes: Amaldo Martins- Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - HélioRosas
- José Tavares - Ottomar Pinto - Raimundo
Ura - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Roberto
Brant - Sadie Hauache - Telmo Kirst- Alfredo
Campos - Dionísio Hage.

O SR. CONSTITUINTE DIONfslO HAGE- Sr.
Presidente, voto "sim", e peço para justificar o
meu voto.

Solidarizo-me com os Companheiros Co~sti.
tuintes e deixo aqui um depoimento, a minha
homenagem à FAB, porque, quando fui Secre
tário de Educação, tive, realmente, dificuldades
- e só quem conhece o Estado do Pará sabe
das dificuldades - para construir determinadas
escolas em lugares inacessíveis, e contamos com
os aviões da FABaté para levarmaterial e carteiras
para que os alunos pudessem estudar.

Então, o meu voto é "sim" e esta é a minha
justificativa.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Passo
à proclamação do resultado:

Votaram "Sim" 15 Srs. Constituintes. Nenhum
contra.

O último destaque também de autoria do Cons
tituinte Ottomar Pinto, pretende substituir a ex
pressão "Marinha do Brasil" por "Forças Arma
das" nos §§ 2° e 3° do Substitutivo. Deve ser na
parte final, incluir onde couber.

"É assegurado aos Estados, Territórios,
Municípios e à Marinha do Brasil."

A expressão é "Marinha do Brasil".
Com a palavra S. Ex' para encaminhar.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente "é assegurado aos Territórios e Mu·
nicfpios e à Marinha do Brasil a participação resul
tante da exploração econômica da plataforma
continental e territorial".

Basicamente existe, envolvido nesse parágrafo
o royaJty que a Marinha recebe, porque patrulha
o mar territorial, a plataforma continental. Acon·
tece que a Força Aérea Brasileira também tem
as suas unidades de patrulhamento. Então é dis
criminar em desfavor, em desmérito da Força
Aérea Brasileira não incluir Forças Armadas, ou
seja, Marinha e Força Aérea, no contexto desse
beneficio constitucional.

O § 3° diz:

"É assegurado aos Estados, Territórios,
Municípios e à Marinha a participação no re
sultado da exploração econômica de jazidas
e minas" "porque depende do transporte hi
drovíárío."

Ora, sabemos que lá em Roraima, e em outros
lugares, no próprio Estado do Amazonas, há lo
cais inacessíveis, onde os minérios são também
transportados por via aérea. Não sei se o Exército
poderia ter um eventual interesse.

Discriminação a favor de uma Força singular
e em detrimento das outras, ser colocada aí ape
nas a expressão "Marinha do Brasil".

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Nobre Pre
sidente, Srs. Constituintes, SI'" Constituinte, e no
bre Constituinte Ottomar Pinto.

Discordo integralmente da colocação do Cons
tituinte Ottomar Pinto porque S. Ex' sabe que
a Marinha do Brasil, neste caso, é fundamental,
até pelos seus estudos oceanográficos e tudo o
que se refere à plataforma continental. Deve ficar
com a Marinha.

O que V. Ex' pretende seria pulverizar tanto
os recursos que não servirem a ninguém. O Rela
tor fica com o texto original.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sim, ressaltando que não é para pulverizar recur
sos, é apenas para distribuir quinhões que pode
riam ir apenas para uma Força singular, no caso
a Marinha e beneficiar a outra que faz patrulha
mento e que também está comprometida com
a segurança da plataforma continental e do mar
territorial brasileiro.

(Continua a votação.)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.

Constituintes: Hélio Rosas - Ottomar Pinto.
Respondem à chamada e votam "Não" os Srs.

Constituintes: Amaldo Martins-Asdrubal Bentes
- Daso Coimbra - Ezio Ferreira - Raimundo
Ura - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Roberto
Brant-Sadie Hauache- Telmo Kirst-Alfredo
Campos - José Tavares - Dionísio Hage.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Votaram
não 13 Srs, Constituintes, "sim" 2.

Rejeitado o destaque.
Com esta conclusão, teminamos os trabalhos.

Agradeço aos Constituintes a presença.

O SR. CONSmUINTE ASDRUBAL BENTES
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Asdrubal
Bentes, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. CONSmUINTE ASDRUBAL BENTES
-Sr. Presidente, peço a atenção dos nobres com
panheiros Constituintes, porque seria até desele
gante da nossa parte concluirmos os nossos tra
balhos, nesta Subcomissão, de uma maneira
apressada, todos querendo retirar-se do recinto
sem uma palavra de louvor à direção dos traba
lhos, pela forma democrática como o Sr. Presi
dente conduziu os trabalhos (palmas), pelo bri
lhantismo do relatório apresentando pelo nosso
eminente Constituinte e companheiro Ricardo
Fiuza, tão brilhante que apenas teve um destaque
aprovado contra o seu Relatório, e também louvar
o desempenho do quadro funcional, do quadro
auxiliar, que, diutumamente, prestou serviços à
Subcomissão.

Na Comissão, onde temos a honra de exercer
as funções de Primeiro-VIce-Presidente, teremos
também a alegria e o prazer do reencontro com
estes companheiros para mais alguns dias de

agradável convivência, de estudos, de debates e
de aprimoramento de uma Carta Magna que há
de sair, se Deus quiser, de acordo com os anseios
da sociedade brasileira.

O SR. CONSmUINTE DASO COIMBRA - Sr.
Presidente, que nós enalteçamos o pequenos gru
po, que esteve sempre presente, de funcionários
da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, SI'" Constituinte, Srs, Constituintes:

Agradeço, em meu nome, como Relator, a pa
ciência e a compreensão que tiveram pelas per
guntas e pelas colocações do Relator.

Aose encerrar os trabalhos desta Subcomissão,
admito que o nosso texto seja passível, como
todas as coisas humanas são passível, de substan
ciais melhoramentos. Teremos oportunidade de
fazô-Io ainda na Comissão Temática, na Comis
são de Sistematização e no Plenário.

O importante é que esta Subcomissão deu a
este País, a esta Constituinte, um exemplo de de
mocracia e de civilidade, porque aqui homens
e mulheres de formação político-ideológica com
pletamente diversa trabalharam intransigente
mente na defesa de seus interesses, mas em ne
nhuma vez aqui foi arranhada a cortesia, o trato
urbano, a civilidade e o tratamento parlamentar.

Naturalmente a presença da Constituinte Sadie
Hauache, pela sua fidalguia, pela sua educação,
muito contribuiu para que os ânimos dessePIlhe
canthropus erectus aqui, fase anterior ao Homo
sapiens, se contivessem. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - APresi
dência usará da palavra por um minuto apenas,
para registrar o agradecimento aos colegas Cons
tituintes pela dedicação, pelo trabalho durante es
tes dias. Para também dizer da grande alegria
de ter convivido com V. Ex", uma boa parte de
Constituintes ou de Parlamentares novos, com
quem passei a ter privilégiode conviver no dia-a
dia. Também agradeço a dedicação do Dr. José
Augusto Panisset Santana e dos demais asses
sores do Senado, ao pessoal do som, ao pessoal
do cafezinho, são vários, nao sei o nome de todos.

Continuamos em outras Comissões e temos
que trilhar este caminho juntos, porque este é
apenas o final de um primeiro embate. Espero
que o resultado deste primeiro embate já possa
dar uma amostra ao povo brasileiro do que será
a Constituinte que ele espera façamos.

Portanto, agradeço todos a atenção, o compa
nheirismo, a compreensão, e peço escusas por
eventuais excessos de nossa parte. Como todos
somos humanos, temos, às vezes, o direito de
errar. (Palmas.)

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 22 horas e trinta
minutos.)

SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO,
DASOCIEDADE

E DE SUASEGURANÇA

18' ReulÚão Ordinária, realizada
em 25 de maio de 1987

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezenove
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horas, na sala da Comissão de Agricultura, anexo
ndo Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Se
gurança, sob a Presidência do Constituinte José
Tavares, com a presença dos Constituintes Arnal
do Martins,Asdrubal Bentes, Daso Coimbra, Hélio
Rosas, Raimundo Líra, Ricardo Fiuza, Ricardo Izar,
Ottomar Pinto, Sadie Hauache e José Genoíno.
Havendo número regimental, o SenhorPresidente
declarou iniciados os trabalhos e passou a leitura
da Ata da Reunião anterior, que foi aprovada por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente, pas
sou a palavra ao Relator, Constituinte Ricardo Fiu
za para proceder a leitura do Anteprojeto. Usaram
da palavra, pela ordem, os Senhores Constituin
tes, Ottomar Pinto, Hélio Rosas, Ricardo Izar e
José Genoíno. Nada mais havendo a tratar, O
Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos
às dezenove horas e quarenta e cinco minutos.
E, para constar, eu, José Augusto Panisset Santa
na, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

SUBCOMISSÃO DE GARANTIA
DACONSTITUIÇÃO,

REFORMAS E EMENDAS

7" Reunião Ordinária

Aos cinco dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezessete horas e qua
renta minutos, na sala da reuniões da Comissão
de Minas e Energia do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão de Garantia da Constituição, Re
formas e Emendas com número regimental, es
tando presentes os seguintes Senhores Consti
tuintes: Nilson Gibson, Osmir Urna, Fausto Fer
nandes (Presidente), RuyNedel, Olavo Pires e Nel
ton Friedrich (Relator). Dando início aos trabalhos
da Subcomissão o Senhor Presidente solicitou
a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que em seguida é dada como aprovada. O Senhor
Presidente concede a palavra ao Conferencista
convidado, Ministro Célio Borja do Supremo Tri
bunal Federal, que devida a importância desta
Subcomissão agradece a honra com que foi dis
tinguido para ser ouvido. Em sua explanação des
tacou alguns pontos: "é preciso não conferir a
nenhum poder do Estado a supremacia sobre
os demais...", "permitir que todos os atos do poder
público possam ser submetidos a uma indagação
de Constitucionalidade conduzida por um órgão
independente...", "um Tribunal para dizer para to
do o País como se aplica e interpreta as leis...",
e, "atualmente cabe ao Procurador-Geral da Re
pública argüir sobre a inconstitucionalidade...". O
Senhor Presidente informa ao Plenário que por
motivos imperiosos tem que ausentar-se da reu
nião. Assume a Presidência o Senhor Primeiro
Vice-Presidente Olavo Pires. Na fase ínterpelatóría,
usaram da palavra pela ordem, os Senhores Cons
tituintes Nehon Friedrich, como Relator, indaga
ao Senhor Conferencista sobre: Democracia dire
ta através do referendo popular; adoção do Tribu
nal Constitucional e como punir os atentados con
tra a Constituição. O Constituinte Nilson Gibson
questiona o Conferencista sobre os artigos 47
e 149 da Constituição; casos de emergência e
o Conselho Constitucional. O Constituinte Ruy
Nedel, último inscrito, destaca o volumoso traba
lho da Subcomissão com sugestões recebidas,

interpela ao Conferencista sobre a Constituição
de princípios ou Constituição regulamentada.
Após o término dos debates, o Senhor Presidente
agradece a presença dos membros da Subco
missão, convidados e em especial a presença do
ilustre Conferencista pelo pronto atendimento e
pela contribuição oferecida aos trabalhos da Sub
comissão. O inteiro teor dos debates será publi
cado, após a tradução das notas taquigráficas,
no Diário da AssembléiaNscionel Constítuinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a presente reunião, às deze
nove horas e quarenta e cinco minutos, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião a ser realizada no dia seis de maio às
nove horas e trinta minutos, com a seguinte pauta:
Audiência Póblica com a presença do Dr, Márcio
Thomaz Bastos, Presidente do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. O
Senhor Presidente determina que eu, Clayton Zan
lorencí, Secretário da Subcomissão lavre a pre
sente Ata,a qual depois de receber os respectivos
acompanhamentos taquigráficos, será levada à
publicação, desde que devidamente aprovada e
devidamente assinada pelo Senhor Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão da Garantia
da Constituição, Reformas e Emendas.

Comunicamos a honra em termos conosco o
ex-Deputado Federal, ex-Presidente da Câmara
dos Deputados, Advogado, Presidente da Interpar
tidária e atual Ministrodo SupremoTribunal Fede
ral, Dr. Célio Borja.

Srs. Constituintes, teremos o prazer de ouvir
S. Ex"o MInistrodo Supremo Tribunal Federal.

O SR. CÉLIO BORJA - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, agradeço a V.Ex", ao ilustre Relator

. e aos Membros desta Subcomissão o privilégio
de me haver convocado para falar perante os
Membros da Assembléia Nacional Constituinte
que integram esta Subcomissão da Garantia da
Constituição, Reformas e Emendas.

Não era minha intenção usar o tempo que regi
mentalmente é deferido aos depoentes perante
as Comissões e Subcomissões da Constituinte,
para tecer considerações a respeito dos temas
que se inserem na área de competência de cada
uma delas. Entendo que a Subcomissão se com
põede Membros tão ilustres e ilustrados que dis
pensaria a recapitulação de alguns princípios ge
rais que orientam e presidem a matéria sob estu
do. Apenas para que não dexei de cumprir o pre-

, ceito regimental, peço licença a V. Ex's para de
bruçar algumas poucas idéias a respeito da ques
tão da defesa da Constituição, e da garantia da
sua vigência e eficácia.

Em primeiro lugar, se alguma coisa distingue
. as Constituições modernas das Constituições ano

tigas é o fato de serem elas reconhecidas como
supremas leis territoriais nos Estados onde vive.
Abdicou-se a idéia de um poder supremo para
aderir-se à tendência incoercível do funcionalismo
moderno, de conferir a supremacia não a ho
mens, mas à lei; entre as leis há aquela que co
manda o entendimento, a validade e a eficácia
das demais, que é a lei constitucional.

Embora o sistema de divisão de poderes que
o Ocidente adotou, praticamente no dealbar da

Revolução Francesa, e os Estados Unidos desde
1789, não obstante a garantia que representa a
divisão de poderes para a supremacia da Consti
tuição, o fato é que ao se abdicar da idéia de
que um dos poderes do Estado seria supremo
em relação aos demais, elegeu-se para ser supre
mo a Constituição, o conjunto de normas que
preside a organ~ação do próprio Estado.

Eu me permitiria lembrar, para exemplo desta
afirmação, o que ocorreu recentemente na Ale
manha Federal, em 1948, quando adotou a sua
lei fundamental. Todos sabem que a Alemanha
se unificou pela agregação de Estados autôno
mos e alguns soberanos, para constituírem uma
Federação, que durante o próprio processo da
unificação alemã, teve-se que eleger um Estado
para, dentre os muitos que haveriam no novo
pacto, assumir a dianteira, assumir a frente dos
demais e conduzir o processo de unificação. Ele
geu-se o rei da Prússia para imperador alemão,
e conferiu-se ao Estado prussiano uma certa pree
minência em relação aos demais. Essa tendência
de agregar a uma pessoa ou a uma instituição
a prerrogativa da soberania ou da supremacia
gerou, na Alemanha moderna, na Alemanha unifi
cada, um estado de tensão que, de alguma forma,
impediu a sua unificação no sentido jurídico e
no sentido politico da palavra. Somente em 1948,
com a adoção da Lei Fundamental de Encontros,
foi que esse drama alemão acabou por ser resol
ver pela escolha da Constituição como sendo a
única entidade a que se agrega a prerrogativa,
a qualidade e a condição de soberana, de supre
ma.

Os Estados Unidos tiveram a felicidade de, des
de a instauração do regime federativo, encontrar
na sua Suprema Corte juízes suficientemente ar
gutos, que os seus julgados declararam a Consti
tuição como sendo a Suprema Lei territorial do
Pais. Isto poupou à união americana muitos dissa
bores, embora não fosse suficiente para poupar
lhe a Guerra de Secessão, em que se discutiu
a supremacia territorial das Constituições dos Es
tados - membros e a sua oponíbrlidade à Consti
tuição Federal.

De um modo geral, os Estados modernos, os
Estados democráticos, os Estados que aderiram
à concepção de que a lei é superior à vontade
humana e que existem certos princípios ultravíras,
Mo é, que não podem ser derrogados pela sim
ples deliberação das pessoas, ainda que pessoas
poderosas, ainda que sob a forma mais demo
crática do consenso popular, essa idéia da supre
macia da Constituição passou praticamente a to
do Ocidente europeu, e os Estados se organi
zaram de acordo com os princípios e sob a in
fluência do constitucionalismo moderno.

Nós, desde praticamente a Independência, des
de a Constituição de 1824, adotamos também
essa lei nem o trono, nem o monarca, nem o
imperador foi soberano supremo no sentido de
que as antigas monarquias ou até mesmo alguns
Estados do nosso tempo admitem.

Veja-se, por exemplo, que a própria Revolução
Francesa, durante certo tempo, admitiu a supre
macia do Parlamento, tanto que os julgados das
Cortes de Justiça que dissessem respeito à maté
ria constitucional só teriam validade depois do
referendo do Parlamento. De qualquer forma, a
idéia que estava ínsita, mas não explícita,nos pos-
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tulados, nos dogmas da Revolução Francesa, era
a da supremacia da Constituição, é a lei comum
a todos os homens, inatingível pela vontade deles,
é que governa todas as demais leis, porque lhes
condiciona, como disse, o entendimento a valida
de e a eficácia.

Que garantias pode ter a Constituição de que
permanecerá suprema depois de se lhe ter dado
essa condição, essa qualidade? A melhor garantia
é exatamente essa de não conferir a nenhum Po
der do Estado a supremacia sobre as demais;
a segunda seria permitir que todos os atos dos
Poderes constituídos fossem suscetíveis de exa
me à luz da sua constitucionalidade, isto é a inda
gação da constitucionalidade de um ato do Poder
Público, seja lei, seja um ato administrativo, seja
a própria sentença judicial, essa indagação seja
possível, e seja conduzida por um órgão indepen
dente.

A doutrina do controle jurisdicional da constitu
cionalidade das leis, que foi desenvolvida nos Es
tados Unidos graças à existência de uma Suprema
Corte, que não tinha, inicialmente sequer essa
atribuição, mas que a construiu a partir da inter
pretação do texto constitucional vigente, essa
doutrina, essa teoria espalhou-se praticamente
em todos os países, de sorte que nós próprios
acabamos, desde a nossa Carta de 1824, a admitir
que não existia nenhum Poder do Estado supre
mo em relação aos demais, com preponderância
sobre os demais; nem o Supremo Tribunal de
Justiça, nem a Assembléia-Geral Legislativa do
Império, nem o próprio Imperador seriam supre
mos em relação aos demais Poderes. Suprema
é a Constituição. Só que não recebemos desde
logo sobre a Monarquia, essa prática desenvolvida
nos Estados Unidos, de conferir ao Supremo Tri
bunal de Justiça a possibilidade de controlar os
atos dos demais Poderes quando manifestamente
inconstitucionais, declarando-os como tal, tor
nando-os inválidos e nulos.

Foi a partir de 1891, com a Constituição de
24 de fevereiro desse ano, que se desenvolveu
no Brasil a idéia de que a garantia da Constituição,
da sua efetividade, da sua permanência, estava
ligada à possibilidade de fazê-Ia sobrepor aos atos
de quaisquer Poderes do Estado. É claro que cada
um deles, na área da sua competência, vela pela
execução da Constituição. Esta Casa mesmo, o
Senado Federal, assim como a Câmara dos De
putados, tem a sua Comissão de Constituição
e Justiça, cuja função é qual? É a de verificar
se as proposições que aqui tramitam são ou não
conformes à Constituição - basicamente apenas
isto - e se revestem de uma técnica jurídica
compatível com o estado da consciência jurídica
do Pais, mas basicamente é para aferir um primei
ro exame, se as proposições que aqui correm
são ou não compatíveis com a Constituição. O
Poder Executivo da mesma maneira. Desenvol
veu-se no Brasil a doutrina de que ao Presidente
da República, aos governadores de Estado se per
mite recusar o cumprimento de atos emanados
de outros Poderes sempre que manifestamente
inconstitucionais; ao mesmo tempo, se lhes reco
nhecem a possibilidade de propor ao Supremo
Tribunal Federal o julgamento de constituciona
lidade desses atos. Não é apenas o Supremo Tri
bunal Federal que está investido dessa atribuição
de declarar inconstitucionais leis ou atos emana-

dos das autoridades públicas. Cada um, dentro
da esfera da sua competência, pode recusar, em
nome da supremacia da Constíttnção, cumpri
mento a esse ou àquele ato.

Seguramente é o controle de constitucionali
dade exercido pelos Tribunais, e basicamente ulti
mamente pelo Supremo Tribunal Federal, que
garante a permanência e a efetividade da Cons
tituição.

Se a Constituinte entende manter o regime fe
derativo que temos, diria mais, até de aperfeiçoar
- espero em Deus - a existência de um Tribunal
da Federação é fundamental, porque num regime
federativo verdadeiro cada Estado tem autono
mia, isto é, o poder de fazer as leis; tem autarquia,
que é o poder de se auto-administrar, e tem a
autotutela, que é a faculdade de, pelos seus pró
prios juizes de Tribunais, fazer aplicar as suas leis.
Por certo, cada Estado terá a sua justiça, imagi
nando que teremos uma Federação espero mais
perfeita do que esta que atualmente organiza a
estrutura do Estado brasileiro.

Se cada uma terá o seu próprio Poder Judiciá
rio, os seus próprios juizes e Tribunais, a eles
por certo incumbirá também aplicar a Constitui
ção Federal. A questão não é esta, a questão é
a existência de um tribunal capaz de resolver as
diferenças e os conflitos entre Estados - e não
pode ser um tribunal estadual, terá que ser um
Tribunal federal - de outro lado, um Tribunal,
uma Corte de Justiça capaz de dizer para todo
Pais, uniformemente, como se interpreta e como
se aplica a Constituição. Esta, penso eu, é uma
peça fundamental na organização do regime fede
rativo, se se tratar efetívamente, como creio todos
desejamos, de uma Federação de verdade, e não
de um arremedo de regime federativo.

Outros meios certamente existem, no sentido
de assegurar a efetividade da Constituição Neste
particular, seria de bom alvitreabrir a possibilidade
a instituições idôneas de argüir, perante esse Tri
bunal, que hoje é o Supremo, amanhã poderá
ser outro, a possibilidade de arguir, perante esse
Tribunal da Federação, a inconstitucionalidade de
quaisquer atos. Como sabem os eminentes Cons
tituintes, hoje isso se constitui numa prerrogativa
do Procurador-Geral da República, só ele pode
representar, perante o Supremo Tribunal Federal,
quanto à inconstitucionalidade de leis dos Esta
dos, de leis federais, de atos de quaisquer autori
dades; de quaisquer níveis do Governo.

A concentração desse poder, dessa faculdade,
dessa atribuição em mãos de um único homem
por mais douto, por mais esclarecido, por mai~
independente que seja, essa concentração tolhe
aos cidadãos o direito de ver testada a compati
bilidade de leis emanadas da União, dos Estados,
dos municípios, que, a juizo desses cidadão, con
tranam a Constituição. Apenas um homem, em
todo País, tem essa prerrogativa de, num juizo
preliminar, dizer o que é e o que não é inconstitu
cional. Por certo pode ser inconveniente abrir ex
cessivamente essa possibilidade a todos, porque
poderia gerar um volume tamanho de reclama
ções de constitucionalidade ou de inconstitucio
nalidade que assoberbasse excessivamente as
Cortes de Justiça, não apenas o Supremo Tribu
nal, mas a Justiça dos Estados, outros órgãos
judiciários da União. Além disso, tomaria, pelo
volume, praticamente impossível prestar o serviço

judiciário a tempo e à hora, como é do desejo'
de todos e, infelizmente, ainda não se alcançou
no Brasil.

Mas pelo menos, se é este o temor de uma
abertura tal, que se facultasse a instituições sabi
damente idôneas a possibilidade de provocar o
Procurador-Geral, obrigado o Procurador-Geral a
levar essa provocação ao conhecimento das Cor
tes de Justiça e ao Supremo Tribunal, em última
análise, ou diretamente perante as Cortes de Jus
tiça e perante o Supremo Tribunal intentar a ação
direta de inconstitucionalidade. Por que não a Or
dem dos Advogados? Por que não algumas outras
instituições que, embora não tenham a especia
lização no Direito, têm, pelo menos, igual cuidado
com o interesse público e igual interesse na ma
nutenção da Constituição como suprema lei terri
torial?

As garantias, portanto, que mais diretamente
interessam à manutenção da Constituição como
suprema lei territorial estão ligadas a esta possibi
lidade do controle jurisdicional de leis e atos dos
Poderes Públicos. É fundamental - parece-me
- se mantenha e se desenvolva esse instinto,
que, tendo nascido num país de regime federativo
que avançou, nos primeiros anos do século passa
do, no sentido de assegurar a efetividade da Cons
tituição, que esse instituto que cultivamos, que
desenvolvemos à nossa própria maneira, persista
numa fatura Constituição. Sem isto - acredito
- a Constituição pode ter um guardião que sub
meta a sua interpretação e a sua aplicação a con
tingências que nada têm a ver com os interesses
dos cidadãos, interesses outros, como os interes
ses do Estado, os interesses dos Poderes, os inte
resses de correntes de pensamento, mas não ao
interesse real da sociedade, que é o interesse dos
seus cidadãos.

Sr. Presidente, para começar, são estas as con
siderações que eu colocaria perante esta douta
Subcomissão, lembrando que todas as tentatívas
feitas de conferir, não ao Poder Judiciário, mas
a outro Poder a faculdade de dizer como é a
Constituição, como se interpreta e se aplica, todas
as tentativas deram ou em governos autoritários
ou em ditaduras abertas. É o caso, por exemplo,
da República de Weimar, que conferiu, pelo art.
48, ao Presidente do Reich - e o último deles
foi o Marechal Hmdenburg - a garantia última
da Constituição, confundindo a defesa da Consti
tuição com a possibilidade de intervenção federal
nos Estados. A garantia da Constituição era, em
última análise, o poder que detinha o Governo
Federal de intervir nos Estados que, porventura,
descumprissem a Lei Fundamental da União; de
generou, seguramente, em primeiro lugar, em um
Estado em que a última palavra pertencia ao Presi
dente da República, e, logo depois que o Presi
dente fraqueja, sobrevém o Estado nazista, o Esta
do Total, como então se chamavam, que assumia
a Constituição não como um conjunto de precei
tos formais, destinados à observância de todos,
mas o que chamavam a Constituição se confun
dia com a vontade nacional interpretada por um
partido majoritário.

Penso, portanto, que os exemplos recentes da
história humana estão a indicar que a melhor
será, em vez de instituirnum Poder essa faculdade
de ser supremo em relação à própria nação e
aos demais Poderes, é preferível que se faça suo
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prema apenas a lei, e a Lei Fundamental, e se
crie esse mecanismo judicial de controle da cons
titucionalidade de todos os atos dos Poderes PÚ
blicos.

Estou à disposição de V. Ex', Sr. Presidente,
e dos ilustres Membros da Subcomissão. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Srs. Constituintes, terminamos de ouvira brilhante
exposição de S. Ex' o Sr. Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Dr. Célio Borja.

Peço permissão aos Srs. Constituintes e ao Sr.
Ministro, por motivo superior, de me retirar neste
momento, e transfiro a Presidência desta reunião
ao ilustre Constituinte Olavo Pires.

O SR. PRESIDENTE (Olavo Pires) - Depois
de ouvirmos as palavras do MinistroCélio Borja,
passamos aos Oradores inscritos.

Concedo a palavraao nobre ConstituinteNehon
Friedrich.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Ilustre
Sr. Ministro, temos a satisfação de tê-lo conosco
com a sua extraordinária experiência parlamentar
e, evidentemente, prestando serviço de alta rele
vância agora à Suprema Corte do Judiciário.

Antes de entrar numa série de outras mdaqa
ções, de ouvirde V. Ex',já que é matéria pertinente
à nossa Subcomissão, uma análise sobre a ques
tão das reformas, ou da reforma, revisão, ou o
nome que queira dar, revisão parcial ou total, e
sobre emendas, para depois retomar algumas
questões mais específicas sobre as garantias e
outros assuntos da intervencão que tivemos até
agora.

O SR. CÉUO SORJA - Eminente Relator,não
há mais necessidade, no mundo em que vivemos,
de falar de constituições absolutamente rígidas,
que se modificam senão em razão de ruptura
da ordem jurídica, pela emersão de revoluções,
e, portanto, não são suscetíveis de reformas, seja
pelo Poder Legislativo ordinário, seja até mesmo
por um poder emanado diretamente do voto po
pular. Constituições absolutamente rígidas,penso
eu, já não existem no mundo. A simples idéia
delas já provoca o arrepio de medo das insurrei
ções, das revoluções, das rupturas violentas da
ordem jurídica.

Portanto, caímos sempre na rigidezrelativadas
Constituições e por um princípio universalmente
adotado por todos os Estados que têm Consti
tuições democráticas.

Uma técnica muito particularmente usada pela
Constituição de 1824 foia de declarar sujeita ape
nas ao poder de reforma, ao poder formal de
reforma da Constituição alguns dispositivos, ad
mitindo que todos mais pudessem, sem neces
sidade de autorização especial do povo, ser modi
ficados pela legislatura ordinária.Esta foia técnica
utílízadapela Constituição do Império. Diziaque
"Não pode ser modificada senão mediante autori
zação especial do eleitorado, a parte relativa à
Organização dos Poderes e ao Direitodo Cidadão,
e tudo mais seria modificável,mediante quorum
especial, pela Assembléia Legislativa Ordinária.
Esta, uma tese; a outra - penso eu que satisfato
riamente aprovada pela experiência brasileira-,
a outra foi a adotada desde a ConstJtuição de
1891, permitir que a Constituição seja modificada
em dois turnos de votação, mediante quorom

especial, um quomm elevado, um quorum de
dois terços, que tomaria extremamente difíceis
as propostas de emendas impensadas, irrefletidas
ou inconvenientes ao interesse público, ou aque
las que não lograssem uma ampla aprovação da
opinião nacional.

É claro que em se tratando de regime federa
tivo,não se pode esquecero exemplo dos Estados
Unidos,que não só exigem por parte do Congres
so, no ato de votar emendas à Constituição, um
quorum especial como aprovação de maioria
absoluta dos Estados, falando por eles as suas
Assembléias Legislativas.

Exatamente a idéia que prevaleceu, nos Esta
dos Unidos, na Convenção de Filadélfia,ao ado
tar-se essa tramitação para as propostas de emen
da à Constituição, era de dificultá-Ias e se tinha
em consideração o caráter peculiar da formação
federativa daquele país, que se constituíra pela
livreadesão de Estados que se supunham, antes
da União, soberanos, e que abdicaram, segundo
uma doutrina corrente, de parte da sua soberania
para vir a constituir a Federação americana Não
é o nosso caso, em que a Federação nasceu pela
concessão de ampla autonomia a antigas Provín
cias do Império, no Estado unitário, portanto; em
que a permanência da Constituição, enquanto vi
geu o princípio do quorum altamente qualificado
de dois terços, da necessidade de votação, de
dupla votação, e algumas Constituições até exí
giam em sessões legislativas sucessivas, como
a de 46, salvo engano, não bastava aprovar numa
sessão legislativa, por dois terços, a emenda à
Constituição, exigia-se que na sessão legislativa
seguinte voltasse a emenda assim aprovada para
um segundo turno de discussão e votação, e só
depois de aprovada nessa sessão subsequente
é que se podena promulgar a emenda à Cons
tituição.

Há portanto, modelos diferentes que estão ao
nosso alcance, de submeter o processo de refor
ma da Constituição a trâmites mais ou menos
flexíveis.

A grande pergunta que se faz:será conveniente
inflexibilizar, dificultar o processo de emenda ou
de reforma da Constituição? Eu me permito deixar
uma sugestão para reflexão dos representantes
do povo brasileiro.

Se, porventura, tivermos uma Constituição, co
mo se chama uma Constituição regulamentar,
isto é, extensa, longa, que dispõe, às vezes, até
minudentemente a respeito de assuntos que a
lei ordinária e até o regulamento poderiam disci
plinar, e muito bem, se, porventura, se opta por
esse tipo de Constituição, convém flexibilizar o
processo da sua reforma ou da sua emenda,
porque certamente, antes que se escoe o lapso
de vida de uma geração, já muitíssimos dispo
sitivos se revelarão mconvenientes. Se, porven
tura, a Constituinte opta por uma Constituição
sintética, uma Constituição que dispõe sobre os
princípios, e entrega à iniciativa, à inteligência,
ao patriotismo das gerações futuras dispor na lei
ordinária sobre o que é mais conveniente para
o País, aí convém que se dificulte o processo
de reforma e de emenda da Constituição. Certa
mente a escolha entre esse ou aquele tipo de
Constituição, de direito e legitimamente, só os
Constituintes podem fazer.

Penso não invado a esfera da sua competência,
se deixo,modesta e humildemente, esta sugestão
para que V. Ex'" a considerem.

Uma Constituição regulamentar pede necessa
riamente um processo de reforma flexível. Uma
Constituição de princípios, feita para durar, com
a pretensão, não diria de eternidade, mas dira
de permanência, esta não se deve nem reformar
nem emendar facilmente, porque uma Consti
tuição de princípios fala diretamente à consciên
cia de todas as gerações. Ela toca, ela dispõe
de maneira tal que todos se sentem nela retrata
dos, tanto velhos como moços, tanto a geração
presente como a geração do futuro, supondo que
a natureza humana variará muito pouco, se é que
variará em séculos. O que é caro hoje ao coração
e à inteligência do homem, aquilo que para ele,
é requisito essencial à vida, sabemos que já o
era há milênios, e será seguramente também
quando escoadas dez, quinze, vinte ou cem gera
ções de brasileiros.

Seria uma imprudência, numa Constituição re
gulamentar, que certamente vai envelhecer em
pouco tempo, dificultar a sua reforma ou a sua
emenda; seria como que chamar as revoluções,
seria como que facilitar a ínstabílízação da vida
social e política, preparar o caminho para a per
manente tensão, não essa tensão saudável que
se manifesta quando da votação das leis ordiná
rias, quando do conflito de interesses de catego
rias sociais, isto é, perfeitamente saudável, isso
é bom, a oposição de interesses realmente é a
mola do progresso, obriga a que funcione a criati
vidade humana. O inconformismo com a situação
presente é bom porque, a partir dai, se alarga
o campo da liberdade, melhoram-se as condições
de vida de todos, amplia-se o clrculo do bem
estar. Mas isso quando se passa no nívelda legisla
ção ordinária. Quando isso começa a compro
meter os princípios fundamentais da ordem jurídí
ca, já a insegurança está generali2:ada. E o que
se pode esperar é a guerra de todos contra todos.

O SR. RElATOR (Nelton Friedrich) - Tenho
duas observações.

Aprimeira: que nesta Subcomissão, na sua pri
meira reunião, chegamos ao entendimento de
que não deveríamos estreitar as matérias aqui
tratadas, em razão da interação com tantas outras
Subcomissões, e como temos a Comissão de
Sistematização, esta, portanto, fará grandes ima
gens dessas sugestões, propostas e encaminha
mento.

A segunda questão: precisamos ter o máximo
de oportunidades de poder obter informações,
como as da inteligência de V. Ex' Evidente que
nos obrigamos a entrar às vezes, em questões
até detalhadas, porque já e já sairemos do geral
para fazer o articulado. É em cima deste ponto
que tomaremos a liberdade de obter de quem
também foi um brilhante parlamentar uma opi
nião sobre essa chamada democracia direta, uma
forma também de se garantir a Constituição, na
medida em que o referendo, o plebiscito, a inicia
tiva popular, enfim, possam ser acionados. Ainda
na própria questão da emenda, quando já recebe
mos sugestões, no sentido de, por exemplo, um
terço das Assembléias Legislativas,ou meio por
cento do eleitorado de determinado número de
Unidades da Federação possa acionar emendas
à Constituição.
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Outra observação nessa área da garantia e in
violabilidade. Também começam a aflorar idéias
no sentido de que devemos prevenir na Nova
Constituição casos que possam intentar, por
meios violentos, contra a Constituição, com puni
ções. E uma sugestão apresentada é exatamente
no sentido de que quem assim proceder possa
ficar impedido de exercer qualquer cargo público
ou qualquer função militar.

Portanto, nesta linha, gostaríamos de ter a opi
nião de V. B,'

Acrescento, para depois retomar mais ao final,
após ouvir outros ilustres Constituintes, sabemos
que é um assunto polêmico, já o foi nesta própria
Subcomissão, que aos poucos possamos criar
mais o caminho de que a iniciativa para emendas
constitucionais, a nível dos parlamentares, fosse
uma iniciativa que contasse com um número de
terminado de proponentes e se evitasse ao máxi
mo a iniciativa individual; também se abrisse aos
partidos políticos,outras fórmulas, enfim, que po
diam fertilizar as propostas de emendas à Cons
tituição.

Finalmente um assunto sobre o qual também
há opiniões diferenciadas: Tribunal Constitucio
nal.O Tribunal Constitucionalé exatamente nessa
linha de possuir uma vocação mais política até
do que meramente jurídica, buscando, como
campo de observação, aquilo que hoje acontece
a nível de Portugal, da Itália, da Grécia, da Espa
nha, da Alemanha e até em outros regimes em
que floresce esse tipo de experiência, a própria
Iugoslávia, e ainda recentemente o Peru. Qual a
opinião do ilustre jurista sobre esta questão do
Tribunal Constitucional, e, evidentemente, depois
teremos o desdobramento deste assunto.

Em resumo, são quatro colocações. A questão
da iniciativa legislativa popular, com o referendo
e até com plebiscito, e, ao mesmo tempo, a inicia
tivaVIa Assembléias Legislativas, e um percentual
do eleitorado;a questão da punição a quem possa
intentar, por meios VIolentos, contra a Constitui
ção; essa questão polêmica de que a iniciativa
de emenda não deve ser individualizada, mas para
fortalecer o próprio partido político, que haja esta
possibilidade aos partidos, mas, ao mesmo tem
po, um número razoável que viesse não apenas
apoiar, mas assumir a proposta; e, finalmente,
o Tribunal Constitucional.

O SR. CÉUO BORJA- A punição aos atenta
dos à Constituição não é uma novidade no Brasil.
Todos estarão recordados do fato de que Leis
de Responsabilidade - e me recordo basicamen
te da lei que definiu os crimes de responsabi
lidade, editada na vigência da Constituição de
1946 - dedicavam um capítulo especial, ou uma
parte significativa das suas disposições à previsão
e à comunicação de punições de tipos penais
ligados à ofensa, ao atentado à Constituição. As
penas de natureza política consistiam basicamen
te na inabilitaçãopara o exercício de função públi
ca durante certo lapso de tempo. É claro que
é possível fazer a tipificação de outros delitos não
previstos nas Leis de Responsabilidade, e agravar
essas penas cominadas aos agentes desse tipo
de crime.

Inclusive o rol dos agentes, que na atual Lei
de Responsabilic;lade é muito limitado,poderia ser
ampliado; porque certamente outros além daque-

les que estão contemplados, quer dizer, outros
órgãos de funções públicas, além daqueles que
estão contemplados, podem cometer atentados
à Constituição, violando diretamente até mesmo
direitosque a Constituição assegura aos cidadãos,
não apenas os crimes contra a organização do
Estado, contra a estabilidade dos poderes públi
cos, mas também os crimes que se cometem
violando a Constituição contra direitos dos cida
dãos.

Portanto, não é uma hipótese estranha à tradi
ção do Direito brasileiro. Pelo contrário, alguma
coisa que está na índole da evolução democrática
do Direitobrasileiro,só interrompida nos períodos
em que a liberdade desaparece, e os governos
de força, e os governos de fato assumem. É funda
mentaLBastaria que a Constituição fizessea previ
são da existência de uma lei dessa natureza para
que o legislador ordinário pudesse, com maior
amplitude, dispor a respeito. Dificilmenteo texto
constitucional poderá esgotar as hipóteses. É pre
ferível que o faça o legislador ordinário, fundado
numa autorização, numa delegação do Consti
tuinte, porque aíse pode fazera previsão de alguns
tipos de delitos do processo de julgamento, das
consequêncías, das penalidades, das punições
imponíveis aos agentes de tais crimes, com maior
rigor, com maior amplitude etc.

Quanto à iniciativalegislativaem matéria cons
titucional, penso é a que interessa ao eminente
Relator, também não se trata de alguma coisa
estranha ao Direitoocidental, e ao nosso próprio
Direito. Basta dizer que Constituições brasileiras
facultaram aos Estados-membros da União a pro
posta de emenda à Constituição, e isto não é
nada estranho ao Brasil. É possível até admitir
que em matéria constítucional, eu não quero refe
rir-me à iniciativa legislativa em matéria de leis
ordinárias, mas em matéria constitucional, certo
grupo de instituições idôneas também da SOCIe
dade civil pudessem propor ao Congresso a con
sideração da necessidade de modificar esse ou
aquele dispositivo da Constituição.

Há inconvenientes? Há, sem dúvida há. É uma
forma generosa de manter o povo permanen
temente interessado no desenvolvimento da
Constituição, na sua aplicação etc, mas oferece
certamente algum tipo de dificuldade ou algum
tipo de risco, um certo írredentlsmo, que acaba
sempre por se manifestar contra a Constituição
e a exigir-lhe a reforma ou a emenda, simples
mente para atender a interesses circunstanciais.

Ainda aqui faria a distinção. Se se adota uma
Constituição de princípios, não convém ampliar
a iniciativa de emendas à Constituição. Se, por
ventura, a Constituição for do tipo regulamentar,
que disponha a respeito de muitas coisas, e, às
vezes, até minudentemente, aí não vejo inconve
niente em ampliar a iniciativa em matéria de refor
ma e de emenda; certamente o que vai acontecer
é que muitos dispositivos da Constituição que
interessam apenas a alguns grupos ou segmentos
da sociedade, e não causam nenhuma preocu
pação aos demais, só incomodam àqueles, vão
ser seguramente objeto de bem fundadas propos
tas de modificação, de reforma ou de emendas.
Asociedade, por definição,é complexa, os interes
ses que nela existem são múltiplos, e esses inte
resses, evidentemente, agremiam os indivíduos.

Agrande aspiração do legislador é sempre dis
por de maneira universal,até do legislador ordiná
rio. O grande legislador é o do Código Civil, é
aquele que dispõe sobre fatos da vida e atos hu
manos que são comum patrimônio de todos os
indivíduos. Todos os homens são capazes de
comprar, de vender, são capazes de alugar, são
capazes de assumir obrigações de toda natureza
no meio civil. Portanto, o Código Civil tem uma
preeminência muito grande sobre leis, por exem
plo, que dispõem apenas a respeito de relações
jurídicas que se façam num pequeno grupo ou
num grupo setorizado da sociedade. Quando uma
Constítuição, em vez de dispor para o universo
dos cidadãos, dispõe para o microcosmo de al
guns deles, é claro que ela vai ter aplicação em
grupos restritos, e é necessário que esses grupos
tenham alguma forma pacífica de propor a modi
ficação daquelas regras que, de certo modo, fe
rem os seus interesses legítimos. Na verdade,
quando se discute Constituição de princípios ou
Constituição regulamentar, está-se discutindo em
essência isto: deve ela dispor para todos ou pode
ela dispor apenas para alguns? Se dispõe para
alguns, deve dar a esses poucos o direito de se
defender contra os efeitos nocivos que porventura
das suas disposições emanem; dispõe para todos,
convém que só a representação do todo tenha
prerrogativa de iniciar o processo de reforma ou
de emenda da LeiFundamentaI.

O nobre Relator referiu-se ainda à questão do
Tribunal Constitucional, hoje uma questão can
dente, fala-se muito etc.

Eu anotaria, em primeiro lugar, talvezseja uma
mera coincidência. Só os Estados que adotam
um sistema parlamentar de Governo criaram re
centemente Tribunais Constitucionais. É verdade,
que no Império Alemão, depois da unificação,
existia um "Genchtshot", um tribunal constitu
cional, mas, na verdade, era quase que um arre
medo de Tribunal Constitucional. Os verdadeiros
surgiram depois da Segunda Grande Guerra, e
em Estados que adotam o sistema parlamentar,
como que significando uma conversão deles ao
instituto do controle jurisdicional da constitucio
nahdade das leis.

Vejam bem, nos Estados europeus, ao longo
de sua evolução, a partir da recepção do Direito
Revolucionário, de 1789, não era o Poder Judi
ciário quem assegurava a supremacia da Consti
tuição; como disse antes era o próprio Parlamen
to; tanto que em França, se um Tribunal de Cassa
ção, que é a mais alta Corte de Justiça do país,
proferia uma sentença julgando uma decisão de
outro Tribunal contrária à Constituição, e refor
mando-a, portanto, essa decisão teria que ser
aprovada pela Assembléia Nacional, isto é, pelo
Parlamento francês. Havia decisões que estavam
submetidas ao que eles chamavam o "referen
dum obUgatolre" quer dizer,o referendo obriga
tório pela Assembléia Nacional, e outras subme
tidas ao référendum facultatif, que só funcio
nava, só ia a esse referendo pela Assembléia, se
uma fração dos seus membros exigisseque aque
la decisão, para poder ser cumprida, fosse apro
vada, tivesse aprovação parlamentar. É claro que
isso subordinava o entendimento da Constituição
e a sua aplicação aos interesses contingentes dos
partidos. Quando um partido mais conservador
estava no poder, ele só autorizava as ínterpre-
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tações da 'Constituição que estivessem de acordo
com o seu ponto de vista. Quando subia um par
tido liberal,como no século XIX era comum, havia
interpretações judiciais da Constituição que va
liam, eram aquelas que estivessem de acordo
com o entendimento da maioria parlamentar.

a que ocorre nos tribunais constitucionais hoje
na Europa? Como os seus membros são escolhi
dos, em grande parte, pelos Parlamentos, os são
em razão da sua filiaçãoa essa ou àquela corrente
de pensamento político, e diria mais, até as cor
rentes de ação política, não apenas de pensa
mento. Recentemente esteve aqui um juizda Cor
te Constitucional alemã. Perguntei-lhe das suas
vinculações etc. Ele me disse "eu fui eleito pelo
Partido Liberal,pelo Frei Demokratisch Parteí,pe
lo FDT". Portanto, a sua visão da Constituição
e a sua interpretação da Constituição há de ser
compatível com aqueles que o elegeram, que o
escolheram, forma-se como o que não um vincu
lo, um vínculo jurídico, não é jurídico, mas um
vinculo moral e político dele com a agremiação
que o indicou para pertencer à Corte Constitu
cional. a sistema chamado americano quer o juiz
constitucional indenpendente das correntes polítí
cas, e a interpretação da Constituição se faz de
acordo com as regras de hermenêutica do Direito.
Dizer que em nenhum tempo, por exemplo, a
Suprema Corte se deixou permear por íntluências
políticas, seria uma mentira que evidentemente
não enganaria ninguém, porque a própria Corte
Suprema nos Estados Unidos tem tido a sua ação
periodizada pela influência de escolas de pensa
mento políticoaté, a Corte de Marshall, por exem
plo, era uma Corte liberal, a Corte de Warrin era
considerada uma Corte conservadora, retrógrada,
ou, pelo menos, conservadora. Não quer dizer
que o pensamento político passasse sempre ao
largo das decisões da Corte, mas o juiz não pode
decidir segundo a inspiração política.Ainspiração
das suas decisões vem da própria Constituição;
e vem das regras que devem presidir, sobretudo,
o raciocínio jurídico. É claro que há um resíduo
de outras influências. Nenhum homem se liberta
inteiramente do seu período formativo.Muitossão
juízes da Suprema Corte depois de terem sido
advogados, outros, depois de terem sido profes
sores, outros, depois de terem sido políticos, é
o meu caso, outros, depois de terem sido isso
ou aquilo. Alguém será ingênuo o bastante para
admitir que a sua experiência pessoal não tem
nenhum reflexo nas suas idéias, na sua ação, no
seu julgamento? Tem! Seguramente tem. O gran
de esforço que o juizhá de fazeré o de imumzar-se
de qualquer outro tipo de influência que não seja
o da própria lei ou do próprio Direito. Por mais
apegado que seja a velhas e arraigadas convic
ções de natureza política, o seu esforço pessoal,
e aí está a sua honra, a sua honra é distanciar-se
disso, de maneira que O serviço que ele presta
à sociedade seja, e, sobretudo, o de dar garantia
de estabilidade às relações sociais, interpretando
a Constituição e aplicando-a de acordo com os
cânones constantes, que certamente mudarão,
porque os tempos mudam, mudam-se os tem
pos, mudam-se as vontades, dizo velho Camões:
os tempos mudam, e daí por que até mesmo
a interpretação há de mudar. Certamente numa
sociedade agrária certas disposições constitucio
nais soam de determinada maneira, numa socie
dade industrial, de outra, numa sociedade autár-

quica, e voltada para si mesma, a interpretação
certamente tem determinado sabor numa socie
dade como a sociedade nacional moderna, cada
vez mais intemacionalizada, em que as relações
econômicas, as relações sociais aproximam po
vos, se multiplicam em negócios dIariamente ce
lebrados entre sujeitos de Direito,colocados em
diferentes paises. Esse componente universal do
Direito vai ter influências na interpretação e na
aplicação da lei e, particularmente, na Constitui
ção.

Corte Constitucional já temos. A grande per
gunta que se coloca para esta geração é se quer
esta Corte Constitucional aberta a certo tipo de
influência politica; se se acha que é melhor para
o País, ou se prefere levar para o legislador o
direito de fazer a norma, e ao intérprete, apenas
o dever de aplicá-la. Não nos iludamos, no dia
em que o aplicador da norma, que é o juiz, ele
também político, concorrerá com o legislador no
sentido de fazer leis, porque é este o problema
que hoje a Europa enfrenta. Quando, por exem
plo, um velho e experiente políticoitaliano,muitas
vezes Presidente do Conselho de MInistro, dizia
aqui, no Gabinete do Presidente da Câmara dos
Deputados, que o seu país viviadebaixo de uma
ditadura judiciária, o que ele queria dizer? Era
apenas isto, que o Judiciário passou a concorrer
com o Legislativo na tarefa de fazer leis.Transfor
mou-se em um ente político que já não julga
mais a legalidade e a constitucionalidade dos atos
dos demais Poderes, mas julga a convemência
e a oportunidade. Nenhum juiz brasileiro, sem
tremer nas suas próprias bases, se permitiria dar
uma sentença fundado em um juízo político de
oportunidade e conveniências. Seu juízoé de lega
lidade. Sem dúvida nenhuma, a tentação de fazer
juízo de oportunidade e conveniência, sobretudo
no juizda Suprema Corte, é imensa, mas ele deve
resistir, para não concorrer com o legIslador e
não se tomar onipotente, porque, no dia em que
o legislador for o aplicador da lei, realmente qual
quer espaço de liberdade terá desaparecido. a
princípio da divisão de Poderes, que é a represen
tação nacional, seja política, isto é, ela tenha o
juízo de oportunidade e de conveniência, e é por
isso que ela faz a lei. A lei só tem credibilidade
e legitimidade na medida em que emana desse
único corpo autorizado a editá-la.

Esse monopólio legislativo tem que pertencer
à representação nacional, e se os Tribunais se
transformam em órgãos políticos, concorrerão
certamente com a representação nacional, por
que farão lei no sentido próprio da palavra, quer
dizer, um ato de vontade que se reporta, que se
dirige à conveniência e oportunidade de fazer ou
deixar de fazer alguma coisa.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Permi
ta-me, com a liberdade do Constituinte, aduzir
uma observação.

Poderíamos frear esse risco, colocando, por
exemplo, a formação desse Tribunal Constituinte
com 1/3 do próprio Judiciário, 113do Executivo,
1/3 do Parlamento, que exatamente nega a expe
riência hora em prática em Portugal, porque, na
verdade, estaríamos correndo esse risco, essa di
tadura, podemos assim dizer,que se estabelece,
e não seria do Parlamento nem do juiz, e sim
uma forma mais equilibrada com participação do
Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Acres-

cendo mais a não-existência da vitaliciedade 
seria outro freio,e a inexistênciado direitoà reelei
ção dos seus membros. Esta, a observação com
plementar.

O SR.ceuo SaRJA - Eu começaria por essa
proposta de não serem vitalíciosesses ministros.
E diria ao eminente Relator, em não sendo vítaJí
cios, exatamente são mais vulneráveis.A vitalicie
dade é uma das garantias fundamentais da magis
tratura. Vejamos o que ocorre, por exemplo, com
juízes que dependem, para a sua promoção, para
o seu avanço na sua carreira, da nomeação de
governadores. O que ocorre? É preciso que te
nham uma têmpera realmente extraordinária,
quase heróica, para resistir às incursões dos go
vemos em matéria judiciária.

Se alguém, para conservar ajudícatura, depen
de ou da eleição do Parlamento ou da escolha
do Poder Executivo, seguramente estará menos
garantido do que o juiz vitalício. E diria mais a
V. Ex-, Sr. Constituinte Nelton Friedrich, a minha
impressão - e a experiência universal parece
confirmar - é que os juízes de carreira ou os
magistrados que porventura viessem a integrar
esse Tribunal Constitucional não teriam como as
sumir os hábitos próprios da sua profissão de
julgar num Tribunal que é fundamentalmente um
Tribunal político, pela sua extração, de um lado,
e pelo fato até mesmo de que não têm as garantias
que normalmente cercam os juízes não como
privilégio pessoal, mas como privilégio de função.

a País teria que se preparar para convivercom
um outro tipo de juízo, um juízo de constitucio
nalidade que se vai fundar muito mais na aprecia
ção da oportunidade da conveniência do que pro
priamente no juízo de legalidade formal da Lei,
ou dos atos submetidos à apreciação dessa Corte
Constitucional.

É uma experiência que, de alguma forma, já
fizemos. Por exemplo, no conselho de Estado do
Império.Ao Conselho de Estado cabia funcionar,
como se fosse órgão judiciário, para determina
das questões relativasà Fazenda, tributos, matéria
administrativa etc. Estão aí nas atas do Conselho
de Estado, só para ilustrar, julgamentos relativos
a escravos que serviam às Forças Armadas. Eram
praticamente julgamentos fmais. a Supremo Tri
bunal de Justiça dispunha apenas da revista, que
era uma espécie de recurso extraordinário, não
apreciava constitucionalidade de leis, a Consti·
tuição praticamente tinha como guardião um
Conselho de Estado, com a sanção do Imperador.
A maioria dos seus julgamentos são políticos,
bem inspirados sem dúvida nenhuma, mas são
julgamentos políticos.Assim como os professores
que frequentam os Tribunais Constitucionais, nos
países europeus dos nossos dias, e lá têm assento
nessas Cortes, eles sabem que a interpretação
que há de ser dada deve, da parte deles, pelo
menos, obedecer a certos cânones da herme
nêutica, a certa coerência formal com a cons
ciência jurídica da Nação, mas têm que ceder
aos aspectos políticosde conveniência que o bom
juiz brasileiro de alguma forma ignora. E quando
constrói sob o Direito, ele o constrói tendo em
vista as transformações ocorridas na sociedade,
simplesmente porque os conceitos foram troca
dos.
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o SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nilson
Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSONGIBSON- Mi
nistro Célio Borja, identicamente tenho um pensa
mento como o esposado por V.Ex' Aliás, V. Ex'
trouxe colocações que, até à presente oportuni
dade, não tínhamos tido ocasião de conhecer de
talhadamente pontos de vista dos mais interes
santes e dos bens ajustados à hipótese.

Também sou daqueles que advogam e pensam
que o Excelso Pretório tem realmente as condi
ções necessárias para examinar o problema das
inconstitucionalidades da nossa legislação, muito
embora uma grande questão que envolve o pro
blema é a do assoberbamento do Supremo, em
face de um Membro ter que examinar mais de
1.200 processos anualmente. Ainda hoje eu abor
dava o problema, que realmente há esse volume
grande. Todavia, estamos num adiantamento
bastante acentuado, em decorrência da própria
aplicação das súmulas do Supremo, o que facilita
muito as decisões.

Minha indagação, Mimstro Célio Borja - a Sub
comissão da Garantia da Constituição, Reformas
e Emendas realmente tem que apresentar, de al
guma forma, posição dos trabalhos desenvolvidos
durante este período. Indago a V. Ex' dentro dessa
alteração e modificação da Constituição, podería
mos fugir, dentro do art. 47, que se refere ao
problema do processo legislativo, que inicia logo
com a emenda, para vir depois a lei complemen
tar, os decretos-leis, as leis ordinárias, decretos
legislativos e resoluções; e, então, enfeixar em
um Capítulo à parte, num Título à parte, trazendo
as alterações e modificações da Constituição, tra
zendo a revisão, a reforma e as emendas.

O que V. Ex' sugere, com a experiência que
tem hoje, transcendendo até problemas legisla
tivos, já no próprio Judiciário, como poderíamos
ajustar essa hipótese da apresentação desse Títu
lo da Estabilidade, da Garantia, da Solidez da
Constituição?

Saímos do processo legislativo. Evidentemente
tínhamos que avançar para um Título à parte.
A meu ver, teríamos que separar os institutos,
a reforma, a revisão e as emendas.

O SR. CÉUO BORJA - Isso diz respeito ao
processo legislativo.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Exato. Por exemplo, há determinados entendidos
e doutrinadores que acham que não há diver
gência nenhuma dentro desses institutos - da
reforma, da revisão e das emendas.

O SR. CÉUO BORJA - É aí que caberia a
matéria relativa à defesa.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sim. Penso o seguinte, Ministro: para a revisão
- teríamos um período para que pudesse ser
feita uma revisão. Creio que é também entendi
mento do nobre Relator. Não sei, mas acredito
que pelo menos algumas idéias.

A reforma - A reforma constitucional, muitas
vezes até, sai do próprio processo legislativo e
vai para o Poder Judiciário, muitas vezes, em de
terminadas interpretações da nossa legislação,
surgem idéias para que sejam aproveitadas pelo
nosso Legislativo. E as emendas constitucionais

- há o processo específico - V. Ex" conhece
muito bem, - problema tanto quantitativo como
qualificativo, temos o problema das nossas emen
das - é vedada emenda no sentido de se abolir
a Federação e a República poderíamos adentrar
algumas coisas. Quanto aos direitos individuais,
não podem ser apresentadas emendas; há uma
proibição: a vedação em relação ao processo elei
toral. a permissibilidade das eleições; e assim
apresentar uma série de outras alterações quanto
à apresentação de emendas.

Minha indagação: o que V Ex', com a expe
nência que tem, nos poderia sugerir dentro dessa
colocação que apresentamos? Não sei se está
certa, não sei bem qual o entendimento de V.
Ex' Saiamos do processo legislativo em capítulos,
em títulos destacados: da Solidez, da Estabilidade,
da Garantia Constitucional. Então, teríamos os
casos específicos

O SR. CÉUO BORJA - É uma idéia que deve
prosperar, por uma razão simples: é que depois
de termos sofrido, ao longo de quase cem anos
de República, processos suceSSIVOS de estabili
zação constitucional, o País precisa tomar cons
ciência de que a Constituição deve ser defendida.
Ainda quando fosse apenas pelas palavras que
encimassem esse título, valeria a pena dar um
tratamento específico, particular, a esta questão.

E difíciltraduzir para um povo com experiência
tão singular como a nossa, a de outros povos.
A única coisa que a Constituinte não deve fazer,
sob pena de eleger um candidato a ditador, é
confiar exclusivamente a determinada pessoa a
defesa da Constituição. É trágico porque se um
homem pode dizer o que é e o que não é constitu
cional, ele pode tudo.

O tratamento destacado dado à questão da de
fesa da Constituição, e certamente V. Ex"' saberão
fazer isso no articulado com a mão de mestre,
o destaque dado a este tema me parece da maior
importãncia e da maior conveniência para o País.
Como fazê-lo? V. Ex' sabe melhor do que nin
guém.

Se é isto que realmente preocupa a V. Ex', se
é isto que está no cerne da sua pergunta, manifes
to-me favoravelmente. Terá - penso - uma re
percussão muito boa na vida política brasileira.
Certamente é possível criar mecanismos de defe
sa da Constituição É possível. Até mecanismos
de disparo automático em defesa da Constituição,
quando, de alguma forma, é ameaçada ou agre
dida.

Se se deveria dar um tratamento destacado,
penso que sim.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Ministro, para encerrar, apenas uma dúvida, que
sempre a tive e até hoje não consegui desvendar
dentro desse texto constitucional referente ao art.
159. Estabelece o legislador constitucional que,
para ser decretado o estado de emergência, para
os casos de guerra, deve ser ouvido o Conselho
Constitucional. E logo na frente vem dispositivo
dizendo como se compõe o Conselho Constitu
cional - do Presidente, Vice-Presidente, Presi
dente do Senado, Presidente da Càmara dos De
putados, o Ministro da Justiça, o Ministro do EM
FA

Sinceramente, perdoe-me, e já estou aqui há
quatro mandatos, desconhecer realmente o con-

teúdo, a finalidade, a definição do Conselho Cons
titucional que nosso legislador definiu no art. 159
da Constituição, pela Emenda rr 11.

O SR. CÉUO BORJA - Devo confessar a mi
nha mais absoluta perplexidade com tal tipo de
Conselho Constitucional, e me permitam uma in
discrição histórica. Quando recebi, por inconfi
dência do Ministro Petrônio Portella, a primeira
minuta do que então se pretendia introduzir na
Constituição, tive oportunidade de escrever, para
o uso de S. Ex', algumas considerações, algumas
observações, e a primeira delas manifestava ape
nas a minha estranheza, ou a minha dificuldade
de entender, talvez porque seja apoucado, sobre
que Conselho Constitucional é esse. Se se disser
que era um Conselho de Defesa da Constituição,
até poderíamos admitir que a defesa implica o
emprego tático das Forças Armadas, claro. Elas
estão aí para serem usadas - obedientes ao po
der civil,às autoridades constituídas - na defesa
do País e na defesa da Constituição, quando acio
nadas pela autoridade civilcompetente, sem dúvi
da nenhuma.

Se meu amigo e colega Constituinte Nilson Gib
son me permite essa inconfidência, nunca enten
di, rigorosamente, o tal Conselho Constitucional
do art. 159. Portanto, não estou em condições
de dar qualquer tipo de explicação a respeito.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Muito obrigado, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTE RUYNEDEL - Sr. Mi
nistro, as perguntas já foram praticamente todas
feitas, e o meu conhecimento é muito pequeno,
até na competência de formalizar mais indagação
sobre matéria tão importante.

O SR. CÉUO BORJA - Não há ninguém mais
competente do que V. Ex' Todos nós outros so
mos apenas curiosos.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sr. Mi
nistro, uma rápida digressão.

Sentimos que uma Carta Magna já pode ter
seu atestado de óbito assinado ao nascer. Então,
é o risco efetivo que corremos, nós Constituintes,
e nós, parte integrante da Nação.

Sentimos, pelo que existe neste momento his
tórico, que uma Constituição de princípios só po
deria emanar deste nosso trabalho constítumte,
se a sua publicação, já fosse acompanhada da
legislação ordinária, senão a decepção e a frustra
ção seriam tão gigantescas que não sei se não
soçobraríamos.

Por outro lado, a própria constituição desta As
sembléia Nacional Constituinte, na formação das
Comissões e Subcomissões, e a abertura para
mim me parece fantástica, vinda direta da socie
dade para dentro da Assembléia Nacional Consti
tuinte, parece - é um avanço muito grande -,
mas isso nos impede totalmente, no meu modo
de ver, a elaboração de uma Constituição só de
princípios.

Como eu pessoalmente participei também do
setor das minorias, vendo o problema dos índios,
vendo os problemas raciais e os mais variados
setores que choram a sua segregação, lamentam,
às vezes contestam, outras vezes vêm com uma
dor, uma amargura, às vezes com rancor também
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- vamos ser sinceros -, sentimos que lá das
minorias quase que um argumento unitário, pe
gando minoria por minoria, tivemos um grande
número de audiências públicas, chegamos a ter
4, 5 num dia, sob o rótulo de uma audiência
pública só, sentimos, ali um argumento sofrido
de que a Constituição de principias, eles diziam
que a Constituição de poucos artigos é para não
funcionar, para continuarem as injustiças sobre
nós e assim por diante. E não dá para negar
a razão.

Além disso, se desse trabalho, que é uma obra
laboral gigantesca, V. Ex-sabe muito bem, pare
ce-me até que a imprensa está surpresa com a
magnitude do trabalho da Assembléia Nacional
Constituinte, iniciando pela manhã e entrando,
muitas vezes, pela madrugada, nas rondas da noi
te morta, se sair uma Carta de princiQios gerais
seria uma frustração enorme.

Além disso, as próprias Comissões e Subco
missões não têm condições, pelo que elas recebe
ram de um fluxode informações, de solicitações
e até de contestações da sociedade diretamente,
não têm condições de fazer uma Carta só de
princípios se já não elaborasse junto a minúcia
da legislação ordinária.

No caso, hoje, além desta magnífica oportu
nidade para nós, não só pela competência, como
pelo que significa a elaboração de raciocínios tão
brilhantes quanto o de V. Ex", tivemos pela manhã
um dos raros luminares do nosso País, o Ministro
Paulo Brossard.

Não vai crítica nenhuma da minha parte, até
porque somos amigos e, independentemente da
amizade, tenho uma admiração mais do que pro
funda, gigantesca para com essa insigne persona
lidade pública. No entanto, tenho a impressão,
e ainda fazia uma pergunta ao Ministro Paulo
Brossard, hoje pela manhã, com a frase: "no meu
analfabetismo" - me dá a impressão de que
há mais uma fllosofía, por parte do MinistroPaulo
Brossard, do laissez·faire.

Ao natural, ao longo da história, a sociedade
vai fazer com que, um dia, não se sabe quando,
se neste século, no próximo século ou em um
milênio ou dois milênios, a sociedade vai fazer
com que haja lei e a lei seja cumprida. Não que
a lei seja uma autoridade, mas que a sociedade
, com o decorrer do tempo, ao longo de sua
história - e nós somos um país jovem, sabemos
isso e temos os defeitos de um país jovem 
vaifazercom que haja uma Constituiçãoque efeti
vamente seja cumprida e que não se faça nada
mais por isso.

Nestes dias, numa contestação, - e até nas
minorias recebi respostas agressivas, duras, e eu
citava o exemplo, poupando um pouco a nossa
Pátria, a nossa sociedade como um todo, apesar
das injustiças - citava como exemplo o Oriente
Médio, onde há um grupo pluriêtníco, multícul
tural, que está em choque e há 5 mil anos ele
está em guerra, e não sabemos quantos milênios,
e não séculos, amda vão ocorrer para que, um
dia, encontre o caminho da paz.

Nós, aqui não. Apesar das gritantes injustiças,
temos uma vocação pelo caminho da paz. Aguer
ra civil é episódio raro e, como gaúcho, digo:
lá ela chegou a ser rotina, mas lá era uma história
mais ou menos à parte, o Rio Grande do Sul

se bastava a si mesmo e fazia sua história; só
a partir da Coluna Prestes, pela primeira vez, ele
teve um pensamento de nacionalidade brasileira,
antes, era praticamente a pátria Rio Grande, não
sei se V.Ex" concorda.

Em cima dessa situação, com toda a sinceri
dade, precisamos de uma Constituição mais am
pla, e precisamos não tanto da defesa da Consti
tuição como da defesa que a Constituição dá.

Tenho para mim que uma das grandes defesas
da Constituição será a defesa que ela vai dar para
setores sofridos ou rebeldes da nossa sociedade.

E aí vem uma pergunta que tenho repetido:
como V.Ex" entende a questão da inconstitucio
nalidade por omissão, a figura do defensor do
povo, e o caminho, um caminho racional, porque
isso poderia dar uma sobrecarga de trabalho tão
gigantesca que inviabilizaria já no primeiro mês
de vida, como V. Ex" ver um caminho racional,
lógico, competente, objetivo e que dê garantias
à Constituição, e mais ainda garantias a setores
da sociedade que a Constituição dá.

O SR. CÉLIO BORJA - A colocação de V.
Ex- é de uma rara felicidade, porque associa dois
aspectos que concorrem para a estabilização ou
a instabilizaçãoda Constituição. Peço licença para
me deter primeiro nas suas considerações quanto
à Constituição de princípio e à Constituição regu
lamentar, mais extensa, mais volumosa, dispondo
até para minorias.

Também penso como V.Ex" que se, porventura,
a Constituição não fizer sequer um acesso para
todos esses grupos sociais que reivindicam algu
ma coisa, e alguma coisa de substancial para
eles, frustrar-se-á muito a expectativa do País.
Uma solução poderia ser uma Constituição não
apenas de princípios,porque se me afigura quase
irreal,mas uma Constituição que, além dos príncí
pios, moldasse as instituições.

Quando falamos numa Constituição - me per
doe a palavra, porque é vulgar, mas diz bem 
exulta, ímaqína-se que é uma Constituição que
vai dispor apenas sobre a organização do Poder
Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e fazer
uma declaração de direitos individuais e sociais
e estabelecer alguns mecanismos do tipo man
dato de segurança, habeas corpus, ação popular
etc., para proteção desses direitos individuais em
face do Estado. Não é isto. As instituições que
esta Constituição deveria criar, estabelecer, não
se limitariam apenas a isto. Por exemplo, e V.
Ex- lembrou bem, o defensor do povo, o "Om
budsman" ou uma instituição que assumisse a
responsabilidade e tivesse o poder de fazer vaier
direitos e até aspirações, os chamados direitos
difusos, que muitos grupos sociais, muitos círcu
los sociais têm e não vêem como reahzar, e, por
isso mesmo, são quantas vezes obrigados aos
caminhos marginais, porque não têm como ver
atendida reivindicação justa que a consciência
moral do nosso tempo sanciona com a chancela
da legitimidade.

Não se trata apenas de organizar os Poderes
Públicos. É dar à sociedade instrumentos de reali
zação de aspirações, porque este é o grande pro
blema deste País.

É verdade que a Constituição não fazas institui
ções. Quem faz as instituições é a História, e V.
Ex', que é gaúcho, sabe disso melhor do que
eu, porque o seu Estado gerou instituições que

nenhuma Constituição e, às vezes, nenhuma lei
consagrou. VaiV. Ex"a Santa Catarina e verificará
que instituições, formas de organização social que
não estão no Código Civil, não estão em nenhuma
lei básica da ordem jurídica brasileira, vicejam
e têm uma utilidade social espantosa.

Quem escreve a História não são os heróis,
são os povos. Eles é que fazem a História. O
conceito de História como a narrativa dos feitos
heróicos já passou há muito tempo. É mais impor
tante a investigação da vida cotidiana dos povos
do que as peripécias dos seus grandes repre
sentantes.

Não devemos ser pessimistas a tal ponto com
o povo brasileiro que venhamos a discrer da sua
capacidade de escrever esta História, e de gerar
instituições à margem da lei, muitas vezes, mas
de uma eficácia social mais importante às vezes
do que as instituições criadas pela lei; e o suÍ
do País é um exemplo disto.

Eu, que tenho raízes nordestinas, posso dizer
a V.Ex- que a mesma coisa se encotra no sertão
do Nordeste. Há instituições seculares de imensa
utilidadesocial que o legislador simplesmente não
viuou esqueceu, e que funcionam, e que resolvem
problemas.

Por que não um meio termo? Por que não,
por exemplo, ampliar o escopo da Constituição
para que ela seja não apenas a definidora cios
Poderes Públicos, da sua organização, da decla
ração de direitos políticos, civis e sociais, mas
a instituidora de mecanismos que permitam ao
povo brasileiro, pelas suas próprias mãos e no
exercício da sua liberdade, encontrar rumos e re
solver problemas? A nossa tendência é repetir.

Dou um exemplo a V. Ex-: o Brasil tem cerca
de 4 mil municípios e tem 8 milhões e 500 mil
Km2

• Quantos municípios tem a Alemanha?

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - São
360 mil Km2 e 20 mil municípios.

O SR. CÉUO BORJA - Por quê? Porque o
rnuuícípío não é uma instituição estatal. O muni
cípio é uma instituição social, antes de tudo; ele
foi gerado no ventre da história peninsular, com
as leves tintas romanas, mas quem desenvolveu
foi o povo ibérico.

Por que não revitalizar esta instituição? Por que
não multiplicá-la? Por que não transformá-la em
instrumento da sociedade e não em instrumento
do Estado? Por que não aguçar as suas bases
sociais? Por que não lhe deferiroutras atribuições
que zelosamente o Estado e a União guardam
para si? Quantas iniciativas generosas, ainda no
campo das instituições que temos, estão hoje re
guladas na Constituição se poderiam tomar, que
representariam um avanço extraordinário?

VejaV. Ex'o que aconteceu com asterras públi
cas no Brasil. Pertenciam à Coroa portuguesa,
que as transmitiu com a Independência à Coroa
brasileira, que, por sua vez, abriu essas terras à
posse de quem quisesse nelas trabalhar. E foi
uma lei votada por esta Casa, porque esta Casa
é a mesma desde sempre, em 1860,sob a inspira
ção do Visconde de Itaboraí, que regulou as pos
ses em terras devolutas do domínio nacional. Vem
a Constituição de 1891 e dá essas terras devolutas
aos Estados, e os Estados fazem como qualquer
especulador imobiliárioou fundiário; demarcam,
dividem e vendem. É uma fonte de receita patri-
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monial importante para muitos Estados da Fede
ração. MuitosEstados tiraram da venda das terras
devolutas receitas considerável, ou receita apre
ciável,ou significativa. É alguma coisa que, certa
mente merece uma atitude mais progressista da
parte de quem se aflige com o problema social
brasileiro.

Quantas coisas sobre as quais pode dispor o
Constituinte sem cair, e às vezes com uma frase
ou uma palavra, que revoluções monumentais
pode ele fazer sem cair nas Constituições de qui
nhentos artigos, que fazem a elisão universal so
bre algumas Constituições recentemente editadas
na Europa, que são impraticáveis ou são sujeitas
à instabiJização, porque envelhecem rápido.

Temos ainda outro recurso. Esse acervo ex
traordinário, que pela primeiravez,na Históriaesta
Constituinte está reunindo, pode muito bem sub
sidiare informar leis complementares, que se redi
gem com facilidade relativa, porque o material
está aqui, porque a inspiração brotou da própria
sociedade e que o Congresso ordinário pode rapi
damente votar sobre as questões candentes, as
questões contemporâneas candentes. V.Ex"mes
mo ainda há pouco sugeria ou lembrava que isso
foi aventado, deixando que o legislador ordinário
dissesse. Por que não deixarao legislador comple
mentar, que pode fixar, como princípios de ação
administrativa,para tantas questões, alguns parâ
metros?

É necessário - claro - fazer certa transação
entre as duas tendências, uma Constituição do
tipo lalsser-falre et Ialssez-passer não tem
mais sentido hoje. Não porque o Estado deva
intervirnecessariamente em toda a atividade so
cial.Nãoé por isso. É para que a sociedade tenha
os instrumentos de se realizar.No século passado,
a idéia era que o Constituinte organizava apenas
o Estado. A própria noção de sociedade civil era
estranha em França, que é um país basicamente
estatizado desde a sua formação. A idéia de socie
dade é uma idéia alemã, não é uma idéiafrancesa.
A importância da sociedade é alguma coisa só
perceptível no século passado para um espírito
alemão. Só. Não para os espíritos gauleses, por
que estes, desde Colbert, só concebiam a França
como uma entidade que pertence a um Estado.
Por que não abrasileirar - e hoje se fala tanto
em sociedade civil - esta visão germânica da
nação? Por que não conceder o Constituinte co
mo representante da sociedade, o homem que
lhe vaidar os instrumentos para que ela se realize,
eventualmente com o auxílio do Estado, sob
orientação dele, mas, maximamente, pelos seus
próprios meios e através das suas próprias institui
ções?

Hoje- me parece - a grande aspiração deste
País é de liberdade. É liberdade de fazer, é liber
dade de criar,a de crer, a de não crer, a de moldar
a sua própria vida. Qualquer coisa que represente
uma restrição inútil à liberdade é impopular, não
consegue adesão dos espíritos, afasta a maioria.

A função da Constituição é organizar a liberda
de, e não apenas institucionalizar a autoridade.
A autoridade é necessária em qualquer grupo so
cial. O grande problema é organizar a liberdade.
Esta é a grande questão.

A Constituição, portanto, não pode ser indife
rente à sociedade. Ela é um instrumento da socie
dade, não é um instrumento fundamentalmente

do Estado. Pelo contrário, é a sociedade que exige:
eu quero organizar assim o Estado; não é o Estado
que dizà sociedade: que te quero organizar. Esta
é a grande questão.

E perdoem-me dizer isto - não devia, porque
hoje sou magistrado -, ai de nós se o Constituinte
não tivera percepção e o sentimento do seu tem
po. E o sentimento do seu tempo é este.

Qualquer que fosse a minha formação - mais
liberal, mais conservadora, mais retrógrada ou
mais progressista -, teria que proclamar isto co
mo um ato de inteligência pelo que estou vendo,
pelo que estou sentindo. Deus me proporcionou
esta felicidade, antes de ser magistrado, fui políti
co. Antes de ser político, fui um estudante de
Direito Público e, eventualmente, professor desta
matéria.

O que sinto, senti como professor, senti como
advogado, senti ao longo da minha vida de quase
sessenta anos, falta pouco, foi isto. Eu assisti, tive
o privilégio de assistir a este País acordar para
a idéiada liberdade, que ele não sabe ainda formu
lar, não sabe sequer aonde vai levá-lo mas, uma
vezque se provou o gosto dela, não há retrocesso,
Qualquer tentativa de retrocesso vai degenerar
no pior, no banho de sangue

Portanto, a grande tarefa é esta. A Constituição
não pode ser um instrumento de dominação do
Estado sobre a sociedade. Tem que ser uma ten
tativa de organizar o Estado e dar à sociedade
meios para que ela se afirme e encontre o seu
próprio destino.

A tentativa de estatizar, formulando em regras
jurídicas todo o espectro social, frustrará, a meu
ver, também essa aspiração.

A grande questão é esta: declaram-se direitos
sociais, mas não se dão os instrumentos de reali
zação desses direitos. Por quê? Não se criam as
instituições. Se a tarefa do legislador Constituinte
dos séculos XVIII e XIX era apenas a de organizar
o Estado, já não é mais. Seguramente não é,
porque o que chamo de espírito francês é hoje
uma particularidade nem da França: talvezsó de
la, mas nem dela, porque todos sabem a terrível
insatisfação das novas gerações com o estado
de coisas num país próspero, num país que prati
camente assegura tudo a todos, só não assegura
a possibilidade da auto-afirmação.

É preciso, quando menos, mesclar um pouco
do espírito alemão, que é de ver na frente do
Estado a sociedade e dar-lhe instituições. É pena
que a historiografia brasileira seja tão mesquinha
com o Brasil, ou seja, não tenhamos tido tempo,
ao longo de 400 anos, de nos debruçar sobre
as instituições reais desta sociedade, e de elevá-Ias
a prumo, a tombo político.

Se a Constituição nova partir deste ponto de
vista, desta óptica, vai dar os meios para que isto
venha ocorrer no Brasil.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Fico
envaidecido por ter levantado a questão, dada
a magnífica análise de V. Ex' e pela propriedade.

O SR. CÉLIOBORJA- Agradeço muito a V.
Ex" a generosidade das palavras, mas realmente
é o que penso.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, passava pelo corredor e vi o Ministro

CélioBorja. S. Ex"conhece bem esta Casa e sabe
como são múltiplos os afazeres aqui normalmen
te, quanto mais agora, com a Constituinte.Assim,
eu não podia deixar,embora tenha compromisso
de estar em outra Comissão, de ouvi-lo.E valeu
a pena não só estar aqui esta tarde - noite, como
também estar neste Congresso para ouvir este
conceito, que a nossa função, neste momento,
é de organizar a liberdade. Que beleza, Sr. Mi
nistro!

Eu me felicitopor estar aqui e ouvir este con
ceito.E nos lembrarmos de que a primeira Consti
tuição, se podemos chamá-Ia de primeira Consti
tuição, nasceu justamente para limitar o poder
do rei, para limitar o poder do Estado. E depois,
com essa evolução de mil duzentos e poucos
até hoje, chegarmos a esta conclusão. Se nós
todos nesta Constituinte concluirmos, isto em fa
tos, de que a nossa função é de organizar a liber
dade, valeu a pena viver e estar aqui para dar
esta contribuição.

Parabéns ao Sr. Ministro Célio Borja, e felicito
por estar aqui e participar, ouvir, e aprender este
conceito.

O SR. CÉLIOBORJA - Muito obrigado, mas
sou eu que agradeço ao Senhor Ronan Tito, meu
antigo colega da Câmara dos Deputados e preza
do amigo, conceitos tão generosos.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Não havendo mais oradores inscritos, a Mesa
agradece ao Sr. Ministro Célio Borja a honrosa
e brilhante participação, como igualmente agra
dece aos Srs. Constituintes, aos Senhores presen
tes, e convoca os Srs. Constituintes para a audiên
cia pública, com a presença do Dr. MárioTomaz
Bastos, Presidente do Conselho Federal da OAB,
a ser realizada amanhã, dia 6, às 9 horas.

Nada mais havendo a tratar, estão encerrados
os trabalhos desta Subcomissão.

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 40
minutos.)

8"Reunião Ordinária, realizada
em 6 de maio de 1987

Aosseis dias do mês de maio de milnovecentos
e oitenta e sete, às 9:00 horas, na sala de reuniões
da Comissão de Minase Energia do Senado Fede
ral, reuniu-se a Subcomissão de Garantia da
Constituição, Reformas e Emendas sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Fausto Fernandes,
com a presença dos sequintes Senhores Consti
tuintes: Fausto Fernandes (Presidente), Nelton
Friedrich (Relator),Euclides Scalco, José Camar
go, Antonio Britto, Moema São Thiago, Nilson
Gibson e Olavo Pires. Abertos os trabalhos o Se
nhor Presidente determinou que fosse lida a Ata
da reunião anterior que foi devidamente aprovada
pelos presentes. Logo após, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Conferencista convocado,
Doutor Márcio Thomaz Bastos, Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil,que agradeceu a honra com que foi distin
guido para ser ouvido perante esta Subcomissão
e no decorrer de sua palestra expõe sobre os
seguintes temas: Poder Judiciário e Tribunal
Constitucional. Oferecendo como subsídio para
os trabalhos desta Subcomissão um trabalho de

.autoría do Professor José Lamartine Corrêa de
'Oliveira da Universidade Federal do Paraná. Na
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fase interpelatória,usaram da palavra pela ordem,
os Senhores Constituintes:Fausto Fernandes, Eu
clidesScalco,AntonioBritto,NilsonGibson eJosé
Camargo. O SenhorPresidente e o Senhor Relator
usaram da palavra para as perguntas e conside
rações finais.Após o término dos debates, o Se
nhor Presidente agradece a presença dos mem
bros da Subcomissão, convidados e em especial
a presença do Senhor Conferencista pelo pronto
atendimento e em contribuir com seu conheci
mento aos trabalhos da Subcomissão. O inteiro
teor dos debates será publicado, após a tradução
das notas taquigráficasno Diário da Assembléia
Nacional Constituinte.Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente deu por encerrada a pre
sente reunião, às treze horas e dez minutos, con
vocando os Senhores Constituintes para a próxi
ma reunião a ser realizada no dia sete de maio,
com a seguinte pauta: Audiência Póblica com a
presença do Senhor Procurador-Geral da Repú
blica, Doutor José Paulo Spúlveda Pertence. O
Senhor Presidente determina que eu, Claylton
Zanlorencí, Secretário da Subcomissão lavrei a
presente Ata, a qual depois de receber os respec
tivos acompanhamentos taquigráficos, será leva

:da à publicação, desde que devidamente apro
vada e devidamente assinada pelo Senhor Presi
dente.

OSR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)-Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão de Garantia
da Constituição, Reformas e Emendas.

Convidamos o Dr.MárcioThomaz Bastos, Pre
sidente da OAB, do Estado do Rio de Janeiro,
o Dr. Carlos MaurícioMartinspara fazerem parte
da Mesa.

Srs. Constituintes temos o prazer de ter conos
co nesta manhão o advogado do Estado de São
Paulo, ex-Secretário, vice-Presidente e Presidente
da OAB, em São Paulo, ex-vice-Presidente da
OAB, e atualmente Presidente da OAB.

Concedo a palavra ao Sr. Dr. Márcio Thomaz
Bastos.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS- Sr. Presi
dente desta Subcomissão de Garantia da Consti
tuição, Reformas e Emendas, eminente Sr. Rela
tor, meu prezado Presidente Carlos MaurícioMar
tins Rodrigues, Srs. Constituintes minhas Sras.
e meus Srs:

A OABcomparece e já compareceu várias ve
zes a essas Subcomissões absolutamente certa
de que está procurando prestar um relevante ser
viçoà Nação. Aomesmo tempo temos feitoques
tão de ressaltar sempre que a nossa aproximação
é uma aproximação humilde, na medida em que
queremos dissipar qualquer possibilidade de su
posição de que a OAB venha a este Congresso
Constituintetrazendo propostas prontas, trazendo
questões fechadas ou posições professorais.

Temos pelo Congresso Constituinte, objeto da
nossa luta, desde tantos anos, aquilo que poderia
ser chamado de um respeito supersticioso até.
Acreditamos que aqui se realiza, que aqui se cons
trói a perspectiva do lançamento das bases de
um regime democrático no Brasil, regime que
a nossa história não registra, em nenhum mo
mento, e que talvez seja a última possibilidade
de a nossa geração construir esse regime demo
crático.

Sabemos, por outro lado, que estamos aqui
ajudando o Congresso Constituinte,na sua tarefa
de escrever uma Constituição que não é simples
mente uma Constituição que vem substituir outra
Constituição, mas é uma Constituição que vem
substituir outra Constituição profundamente mar
cada pelos defeitos, pelos desníveis,pelos desas
tres de uma Carta Constituinte outorgada em
1969.

É fundamental para que se pense na constru
ção de um regime democrático que se aceite
que o regime democrático se fundamenta sob
o signo profundo da contradição, do conflito de
interesses, das lutas, das divergências. E o que
nós temos hoje, em vigor no Brasil, a Carta de
1969, tem exatamente o contrário disso.

De modo que numa Subcomissão como esta
é fundamental - penso eu - que se grife essa
questão. Estamos vivendo sob a égide de uma
Constituiçãoque sequer descreve o Brasil,de uma
Constituição reducionista, de uma Constituição
que se fundamenta e se baseia em cima da ideolo
gia da Segurança Nacional, ideologia antiga, su
perada, anticientífica, incapaz de atender aos re
clamos e às propostas da Nação brasileira,e essa
ideologia da Segurança Nacionalse encontra não
apenas na Leide Segurança Nacional,mas funda
mente entranhada na Constituição.

AConstituição brasileiraque vigora hoje é uma
Constituição onde se supõe que a Nação é com
posta de menores de idade e que esses menores
têm que ser tutelados, e que essa tutela se exerce
não pelo Congresso Nacional,ou pelo Presidente
da República, mas pelo Conselho de Segurança
Nacional, e que este Conselho de Segurança Na
cional,cujo coração se encontra no Gabinete Mili
tar da Presidência da República, é de tal maneira
onisciente e onipotente que se pode dar ao luxo
de fixar objetivos nacionais, e que esses objetivos
nacionais tenham uma tal homogeneidade que
eles podem se considerar permanentes.

De modo que a Nação é composta de incapa
zes, incapazes que precisam da tutela do Conse
lho de Segurança Nacional e ela tem objetivos
nacionais, permanentes e únicos, que devem ser
decretados e decididos pelo Conselho de Segu
rança Nacional.

De modo que é extremamente importante que
este Congresso Constituinte se dê conta, como
se deu, de que tem que fazer uma Constituição
que seja o contrário desta; uma Constituiçãoaber
ta, uma Constituição que procure captar a densi
dade e a espessura da realidade brasileira com
toda a complexidade que nela existe.

Nós sabemos que no Brasilhá uma sociedade
extremamente complexa que não se submete e
que não se deixa aprisionar pelas simplificações
de deformantes que a legislação oriunda da ideo
logia da Segurança Nacional procura.

Assim nós temos a esperança e, mais do que
a esperança, temos a certeza de que este Con
gresso Constituinteque está funcionando de uma
forma tão democrática, este Congresso Consti
tuinte que dispensou modelos e que passou a
primeira parte dos seus trabalhos, como diziaain
da há pouco o Deputado AntônioBritto,à procura
das perguntas, à procura das perplexidades, antes
de cuidar das respostas, nós temos a certeza que
daqui há de nascer uma Constituição, não liberal
como a de 1946 que tinha os seus enunciados

belamente construídos, mas que morreu sem ter
visto um só dos seus ideais realizados. Então,
uma Constituição digna dos seus tempos moder
nos, uma Constituição provida de conteúdo eco
nômico e social, uma Constituiçãoque identifique
os problemas fundamentais do País, que conte
nha no seu interioros instrumentos para que algu
mas reformas, como a Reforma Agrária,a Refor
ma Urbana, a Reforma Sindical, a Reforma Parti
dária, a Reforma Tributária, e a Reforma Fiscal,
sejam feitas,uma Constituiçãoonde pela primeira
vez na Históriado País os valores do capital não
sejam privilegiados em relação aos valores do
trabalho. E ao contrário disso se dê aos valores
do trabalho uma proteção, uma plataforma de
sustentação como eles nunca tiveram no Brasil;
enfim uma Constituiçãoem que as pessoas sejam
definidas assim como abstratas providas de direi
tos e obrigações, mas como cidadãos que se defi
nem pela sua inserção no processo de trabalho.

Acreditamos que esta Constituição para a qual
esperamos caminhar, e temos a certeza de que
estamos caminhando, vai lançar as bases e os
fundamentos para a construção de um regime
democrático no Brasil.

Nós não podemos, por outro lado, pensar em
fazeruma democracia no Brasilpara 1/3 da popu
lação, é preciso que os problemas econômicos
e sociais sejam enfrentados pela Constituição de
modo que se incorpore a esta democracia, por
que todos nós sonhamos, não apenas aqueles
que se incluem nesse terço da população ou um
pouco menos desse terço da população, mas
uma democracia que não seja nem de classe
média, nem de elite, uma democracia que seja
efetivamente de massas, uma democracia que
permita à grande maioria das pessoas que traba
lham o acesso mínimo àqueles bens fundamen
tais da vida.

É nesse sentido que nós estamos, aqui, nesta
Subcomissão, que é fundamental, que é de extre
ma importância, para dizer, por outro lado, que
adiantaria muito pouco que nós tivéssemos uma
Constituição progressista, moderna, provida dos
instrumentos para a realização dessas reformas
com as quais toda a Nação brasileira sonha, se
não tivéssemos os instrumentos capazes de fazer
valer esta Constituição, se não tivéssemos as ga
rantias de realização e de concretização de vida
prática desta Constituição.

Por isso recebemos com grande satisfação esse
convitepara tratar aqui de um assunto específico
que é o assunto do Tribunal Constitucional, que
é o assunto do Poder Judiciário em geral.

Em relação ao Poder Judiciário, o que é preciso
deixar absolutamente claro, eu imagino, é que
o Poder Judiciário não pode continuar como está
no Brasil, é um poder que realmente nunca se
assumiu como poder, pela falta das condições
mínimas, subjetivas e objetivas, de efetivamente
passar a vivercomo um poder.

Nós temos entendido, ao longo de muitos con
gressos e muitas conferências da Ordem, que
há três requisitos fundamentais para que o Poder
Judiciário realmente se assuma como poder. O
primeiro deles é a outorga de autonomia finan
ceira e judiciáriaao poder financeiro;ele não pode
continuar sendo um apêndice do Poder Execu
tivo; ele não pode continuar a ter que mendigar
verbas em favor do Poder Executivo. Para dar
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um exemplo a V. Ex", Srs. e Sras. Constituintes,
o Deputado Plínio Sampaio conversava outro dia
comigo a respeito de uma estatística que foi trazi
da, aqui, de que se os tribunais do júri da Capital
de São Paulo trabalhassem sem nenhuma falta
de número, sem nenhuma falha, durante 19 anos
e meio sem parar um dia útil, o resultado disso
seria que eles colocariam em dia a pauta que
existe atualmente.

Então é impossível se pensar num Poder JUdI
ciário que seja respeitado pelo povo, um Poder
Judiciário em relação a quem a população acre
dite mesmo com essa demora, com essa lentidão,
com esses custos e com essa desestruturação
O que nós entendemos é que é preciso dar ao
Poder .Judicláno esta autonomia orçamentária e
financeira.

Em contrapartida disso e como compensação,
é preciso criar algum instrumento, algum meca
nismo que nunca houve no Brasil, que é um con-

I trole exterior ao Poder Judiciário, um controle do
qual participe a sociedade civil,do qual participem
os jurísdícionados, que tomem conta e exijam
contas do Poder Judiciário, não dos atos jurisdi
cionais do Poder Judiciário, mas atos adrrunis
trativos do Poder Judiciário, a fim de que se saiba
que o Poder Judiciário no Brasil tem autonomia
econômica, financeira e orçamentária, mas ao
mesmo tempo tem o dever de prestar contas do
que faz com essa autonomia, de modo inclusive
que o PoderJudiciário não possa mais viver assim
nessa posição estática, nessa posição diacrônica
como se houvesse o passar do tempo.

É preciso que fundamentalmente o Poder Judi
ciário seja provido de instrumentos que lhe permi
tam prever o futuro. Não é sensato que se instalem
30 varas cnrmnaís numa Capital e estas 30 varas
estejam superadas ao fim do primeiro ano. É pre
ciso que haja assim um ritmo de sincronia com
o crescimento da população, como existe em al
guns países mais democráticos da Europa Oci
dental, por exemplo, como a Alemanha, em que
basta um simples aumento da população para
se criarem automaticamente os instrumentos ju
diciários que compensem aquele aumento de po
pulação.

O terceiro requisito, que me parece ser de extre
ma Importância, não tem nada a ver com estru
tura, não tem nada a ver com dinheiro e nem
com controle, é que se estabeleça, a nível constitu
cional, a proibição de o Poder Judiciário ter ses
sões secretas, ter decisões não-motivadas e ter
votações harmônicas.

Essas três formulações são de fundamental im
portância ainda mais quando se olha para o pano
rama concreto do que é a vida do Supremo Tríbu
nal Federal hoje. Hoje, todos aqueles que são
advogados sabem que para se chegar ao Supre
mo Tnbunal Federal com o recurso extraordi
nário, principalmente matéria cível, é preciso que
se passe por um gargalo, que é a chamada argui
ção da questão federal de relevância. Entretanto,
essa questão federal de relevância é julgada pelo
Supremo numa sessão secreta e sem motivação
da decisão, e nunca ficamos sabendo se a nossa
questão federal é relevante ou não, por que é
relevante ou não e quais são os motivos que leva
ram O' Supremo a esse entendimento.

Colocadas essas questões a respeito do Poder
Judiciário, que me parecem de fundamental im
portância, até porque elas a nível constitucional

preparariam uma possibilidade de novas expe
riências no campo da Primeira Instância do Poder
Judiciário, penso que se poderia falar um pouco
sobre a Corte Constitucional, sobre o Tribunal
Constitucional.

De nada efetivamente adianta que nós logre
mos, que V. E7?i S consigam escrever a Consti
tuição dos nossos sonhos, se não tivermos instru
mentos de realização desta Constituição.

É preciso que esses instrumentos estejam pre
sentes dentro da Constituição, e é preciso que
eles estejam fora da Constituição de modo que
se tenha um órgão ao qual se possa bater quando
a Constituição for violada, quando a Constituição
for machucada ou for agredida, e esse órgão no
nosso entendimento é chamado Tribunal Consti
tucional ou Corte Constitucional.

O que se nota, e isso é alguma coisa sabida
até o ponto do lugar comum, o que se nota hoje,
em todo o mundo é um aumento muito grande
dos espaços constitucionais. As Constituições an
tigas podiam se dar ao luxo, as Constituições clás
sicas podiam se dar ao luxo de serem liberais,
de serem sintéticas. Hoje eu acredito que é impos
sível que no fim deste século XXconsigamos tra
tar de todos os problemas brasileiros, que mere
cem tratamento a nível constítucional, fazendo
uma Constituição sintética. Nós precisamos efeti
vamente, à vista desses novos espaços que têm
que ser constitucionalizados e que dizem respeito
às necessidades básicas do ser humano, como
educação, como saúde, como habitação, como
garantia do trabalho, nós precisamos e espera
mos ter uma Assembléia Nacional Constituinte
que escreva uma Constituição analítica, que es
creva uma Constituição que se ocupe de todos
esses aspectos da vida da Nação, até por contra
posição desta Constituição que nos rege, que é
simplificadora, que é reducionista, nós precisa
mos de uma Constituição que efetivamente capte
a vida nacional em toda a sua espessura, em
toda sua densidade.

Para que esta Constituição possa efetivamente
ser concretizada, para que esta Constituição possa
ter condições de se realizar, é que nós entende
mos que é fundamental a criação dessa Corte
Constitucional, desse Tribunal Constitucional. Es
sa Corte Constitucional não é projeto feito contra
o Supremo Tribunal Federal, não é um projeto
feito para substituir o Supremo Tribunal Federal,
mesmo que o Supremo Tribunal Federal não estio
vesse na crise em que ele está, mesmo que o
Supremo Tribunal Federal estivesse julgando nor
malmente os recursos extraordinários, sem lhes
colocar os óbices extraordinários, os óbices regi
mentais que se colocam, mesmo assim teríamos
necessidade dessa Corte Constitucional do Tnbu
nal, que é um Tribunal completamente diferente
do Supremo Tribunal Federal.

A única função da Corte Constitucional seria
zelar pelo cumprimento da Constituição nos ca
sos em que a ínconstítucionalídade fosse arguida
diretamente a ela ou por ação ou por omissão
e naqueles casos de controle concreto, de con
trole difuso, nos casos judiciais da Constttuíçâo.

A experiência da Corte Constitucional tem fun
cionado homogeneamente em todos aqueles paí
ses que têm saído de ditaduras de direito - Portu
gal, Espanha, Grécia - ela funciona igualmente
na Itália, funciona na Alemanha, e o projeto da
Ordem, a proposta da OAB a esse respeito, que

vem sendo caldeada da reflexão de dezenas de
juristas a respeito do tema em várias conferências
nacionais, nós acabamos por consolidá-Ia não
numa proposta, não num projeto fechado, mas
numa proposta articulada, que teve a sua redação
final feita pelo ilustre companheiro nosso e jurista
do Paraná, José Lamartine Corrêa de Oliveira,
e que trata do Tribunal Constitucional, e que defi
ne o Tribunal Constitucional na sua estruturação,
nas suas funções, nas suas possibilidades e nas
suas perspectivas.

A idéia é que o Tribunal Constitucional seja
uma Corte fundamental comprometida com o
Congresso que fez a Constituição de modo que
ao invés de termos, como temos no Supremo
hoje, uma Corte composta por recrutamento feito
pelo Senhor Presidente da República, em várias
CIrcunstâncias, em várias épocas, nós tenhamos
uma Corte que seja eleita inteiramente pelo Con
gresso Nacional; não de juízes vitalícios, não de
juízes que, nomeados, poderiam ficar e atravessar
mandatos, e atravessar Congressos, e atravessar
alterações, mas de juízes com mandato tempo
rário de nove anos. De modo que , eleitos pelo
Congresso Nacional, que é o represetante do po
vo, eles fossem assim emanados, pelo menos
indiretamente, do povo, na medida em que seriam
eleitos pelo Congresso, que tem as origens do
seu poder nas fontes populares.

A Corte Constitucional viria, assim, a nascer
não como um tribunal distanciado da realidade
brasileira, mas um tribunal comprometido com
a realidade brasileira, tal como essa realidade se
encontra expressa na Constituição. A Função da
Corte Constitucional seria fundamentalmente ve
lar, fundamentalmente sustentar, fundamental
mente concretizar os princípios que V.Ex" escre
verem na Constituição.

Pensamos que, com este instrumento de defesa
da Corte e da Constituição - e eu passaria, Sr.
Presidente, algumas cópias do nosso projeto, pe
dmdo a V.Ex" a bondade de mandar fazer a distri
buição - essa Corte Constitucional não teria, em
relação ao Supremo Tribunal Federal, nenhum
tipo de hostilidade, nenhum tipo de incompati
bilidade. O Supremo Tribunal Federal, digamos
assim, continuaria, no nosso projeto, com um
novo nome, SuperiorTribunal de Justiça, que teria
as atribuições de tratar da legislação ordinária,
de tratar de tudo que não fosse Constituição. De
modo que se faria um destaque e se cnaria esta
Corte, composta, no nosso projeto, por 12 juízes,
eleitos para um mandato de nove anos; assim,
sem a possibllidade de redução, esta Corte Consti
tucional cuidaria e trataria, exclusivamente, das
questões constitucionais, ficando todo o resto pa
ra este Superior Tribunal de Justiça.

Evidente que esta não é uma proposta nomina
lista. Estamos chamando de Corte Constitucional,
o Professor Lamartine chama de Tribunal Consti
tucional, como se poderia, por apego, assim, a
uma certa tradição que tem que ser respeitada,
chamar a Corte Constitucional de Supremo Tnbu
nal Federal. Só que seria um Supremo Tribunal
Federal absolutamente diferente desse, seria um
Supremo Tribunal Federal eleito pelo Congresso
Nacional para velar pela Constituição, com juízes
que tivessem um mandato certo, proibida a recon
dução.
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Dentro do nosso projêto estão estipuladas as
funções dessa Corte Constitucional, desse Tribu
nal Constitucional, entre as quais as mais impor
tantes, além daquelas que recebe do Supremo
Tribunal Federal, seriam as que estão nos artigos
3,4 e 5, que são as ações diretas de inconstitucio
nalidade, ou seja, a possibilidade de aquelas pes
soas, de aqueles seres, que se encontram estipu
lados no artigo 3°, que inclui o Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, argüirem
diretamente a inconstitucionalidade de uma de
terminada norma; e eu gostaria de fazer um parên
tese aqui para dizer que esse esboço de projeto
foi escrito, dando por suposto que o regime a
ser adotado seria, pelo menos, semiparlamen
tarista, de modo que aqui se fala em Primeiro
Ministro e aqui se fala em Assembléia Nacional,
ao invés de se falar em Presidente da República
e Congresso Nacional.

No art. 50, nós temos uma inovação, que é
alguma coisa de fundamental para que se pense
em ter uma Constituição efetivamente operativa,
que é a menção às queixas do art. 2°; letra f,
contra omissão ou injustificado retardamento no
cumprimento de imposições estabelecidas nesta
Constituição, por parte de qualquer autoridade
pública. Isto é aquela arguição de inconstitucio
nalidade por omissão que se tomaria, seguramen
te, uma das funções mais importantes dessa Corte
Constitucional, porque o moderno constituciona
lismo - isso é de conhecimento comum tam
bém, não há ninguém que desconheça isso 
em todo o mundo, tende para o desaparecimento
das chamadas normas programáticas, aquelas
normas que são colocadas na Constituição ape
nas para enfeitá-Ia; ou seja, será assegurado direi
to de greve, na forma que a lei assegurar; será
garantido o direito de participação nos lucros das
empresas, nos termos em que a lei ordinária as
sim o decidir. O Direito Constitucional moderno
abomina isso, ele se afasta disso e procura tender,
sempre, para a construção e a escntura de Consti
tuições que não tenham essas normas, mas que
tenham normas que sejam auto-aplicáveis.

De modo que essa queixa contra a omissão,
essa argüição de inconstitucionalidade por omis
são, é um dos instrumentos mais importantes
colocados à disposição do cidadão, colocados
à disposição da cidadania para fazer cumprir a
Constituição. O exemplo que surge, que vem sen
do dado freqüentemente nisso, é o exemplo do
salário mínimo. Na medida em que a Constituição
escreve que o salário mínimo é aquela impor
tAncia necessária para que o trabalhador e a sua
família atendam às suas necessidades de alimen
tação, habitação, transporte, saúde, e quando nós
vemos que o salário mínimo de 1.300 ou 1.600
cruzados é manifestamente insuficiente para che
gar a isso, até porque os instrumentos estatísticos
de medição mostram isso, numa Constituição co
mo a nossa, desprovida de Corte Constitucional
e desprovida da possibilidade da argüição de in
constitucionalidade por omíssã, não existe ne
nhum recurso que se possa usar. Mas numa
Constituição provida de uma Corte Constitucional
e provida do recurso da queixa contra a omissão,
é possívelque se entre no Tribunal Constitucional
e se diga que o Ministériodo Trabalho ou o Presi
dente da República está cometendo um ato de
inconstitucionalidade por omissão, na medida em
que ele fixa o salário minimo em ez$ 1.300,00

(mil e trezentos cruzados), quando o salário mini
mo deve ser de quatro mil ou de três mil ou
de cinco rml cruzados. E a Corte Constitucional
terá o poder de declarar isso. E aqui se colocou
mecanismos - esta é uma questão muito difícil
que o Congresso Constitucional vai ter que en
frentar - nós colocamos a solução disso da se
guintes maneira: quando julgada procedente qui
xa prevista no artigo 5°,desta Constituição, a auto
ridade não sanar a omissão ou retardamento no
prazo fixado pelo Tribunal, este declarará tal fato,
a requerimento do queixoso, para os fins de apli
cação de sanção politico-constitucional corres
pondente.

O problema da sanção da inconstitucionalidade
por omissão é um problema extremamente difícil,
que tem sido resolvido de várias formas, nas várias
Constituições que cuidam disso.

Como contrapartida da criação da Corte Consti
tucional, que seria esse instrumento que nós espe
ramos eficiente, idôneo capaz, de concretizar a
Constituição, de velar pela Constituição ao longo
de sua existência, é criado um Superior 3.3DTri
bunal de Justiça composto, no nosso projeto, de
56 membros, a fim de que eles, divididos por
câmaras, possam, efetivamente, dar vazão ao
grande acúmulo de matéria não constitucional
que será levada a essa instância, que equivaleria,
a grosso modo, ao Supremo Tribunal Federal,
e que o Professor Lamartine chamou de Superior
Tribunal de Justiça, e funcionaria como uma es
pécie de Corte de Cassação, de tribunal que julga
ria tudo em instância extraordinária, menos as
questões constitucionais, que seriam reservadas
à Corte Constitucional.

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, nu
ma espécie assim de disposição transitória, se
riam aproveitados dentro de um mecanismo que
está organizado, aqui, por esse Superior Tribunal
de Justiça. Eles não seriam aproveitados na Corte
Constitucional, porque a Corte Constitucional é
composta de juízes eleitos e, mais do que juízes
eleitos, juízes eleitos por um mandato.

De modo que, ao oferecer a V.Ex'" este projeto
de Tribunal Constitucional ou Corte Constitucio
nal ou Supremo Tribunal Federal, se se quiser
chamar assim, a Ordem dos Advogados do Brasil
não imagina que esteja fazendo uma grande des
coberta, não imagina que esteja trazendo um ovo
de Colombo, mas acredita que está contribuindo,
perante o Congresso Constituinte, para a viabili
zação da solução dessa perplexidade nacional,
que é o Poder Judiciário, e que é controle da
Constituição.

Seguramente, por melhor que seja a Consti
tuição que nós achamos que V. Ex'" façam, ela
não terá a eficácia que a Nação brasileira deseja
se não tiver os instrumentos capazes de tomá-Ia
concretizada, de tomá-Ia uma coisa do dia-a-dia,
de tomá-Ia dinâmica, de tomá-Ia efetiva. E esse
instrumento, um dos instrumentos possíveis, a
nosso ver, indispensáveis a que a Constituição
efetivamente nasça para ser cumprida e não nas
ça como um leque de normas programáticas,
que simplesmente acalmem e aplaquem as nos
sas consciências de cidadãos e de humanistas,
é essa Corte Constitucional.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Dr,
Márcio Thomaz Bastos, agradecemos tão brilhan-

te palestra com que V. S' veio nos enriquecer,
para a elaboração desta Constituinte, e em parti
cular uma grande preocupação minha, que já foi
objeto de pergunta, de interpelação a conferen
cistas é qual o meio que nós, parlamentares, teria
mos, não só no referente ao salário mínimo, mas,
pior ainda, aqueles que nem salário mínimo têm,
para evitar este quadro tão dramático da Nação
brasileira?

Assim, Srs. Constituintes, está aberto o debate
e, por motivo superior - outra reunião - vou
ter que me retirar do recinto, com a permissão
dos Srs. Constituintes e do nosso conferencista.

Antes de passar esta Presidência ao decano
desta Subcomissão, faria uma pergunta ao Dr.
Márcio Thomaz Bastos: como poderia criar um
mecanismo dentro do Tribunal Constitucional, a
fim de que o parlamentar, ao sentir um problema
social, numa comunidade, em relação à alimen
tação, em relação à saúde, em relação à habita
ção, que forçasse o Governo a tomar medidas
de imediato, porque muitas vezes acontece existi
rem problemas sérios, que fazem a comunidade
sofrer, e apenas faz-se pronunciamentos, recla
ma-se, apela-se, e os problemas ficam sendo em
purrados com o tempo. Esta é a minha pergunta.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
a pergunta de V. Ex" Aqui no nosso projeto, a
gente imagina quais seriam as soluções para isso.
Se figurar uma hipótese de que a Constituição
estabeleça, por exemplo, a alocação de um deter
minado percentual para educação ou para habita
ção - e isso seja uma norma auto-aplicável 
e se se chegar à conclusão de que esta norma
não está sendo aplicada, então nós estamos dian
te da possibilidade de uma queixa à corte constitu
cional, de uma queixa de inconstitucionalidade
por omissão, tal como está estabelecido aqui em
determinado artigo, que pode ser formulada pelo
Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro,
pela direção nacional de qualquer Partido politico,
por um décimo dos membros da Assembléia Na
cional, ou por qualquer um do povo.

Agora, a conseqüência disso, o caminho de
efetivação e de concretização disso se encontra
colocado no parágrafo único, que reza o seguinte:

"Parágrafo único. Quando julgada pro
cedente queixa prevista no art. 2°,desta Cons
tituição, a autoridade não sanar a omissão
ou o retardamento no prazo fixado pelo Trí
bunal, este declarará tal fato, a requerimento
do queixoso, ex-oficio, para os fins de aplica
ção da sanção político-constitucional corres
pondente."

O que quer dizer isso? Em termos de regime
parlamentarista seria quase que uma moção de
desconfiança.

Existem várias soluções encontradas, em vários
países, para esta questão. Na Alemanha, por
exemplo, a sentença, o acórdão do Tribunal Cons
titucional dá um prazo para que aquilo se realize.
Então ele estabelece um prazo.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Permite V.S' um aparte?

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Pois não,
claro.
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o SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Na
nossa Constituição existe esta lei: todo cidadão
tem direito à educação, à saúde etc.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Só que
ela não é uma norma auto-aplicável, ela é uma
norma que os constitucionalistas de antanho cha
mam de norma programática, ou seja, é uma
norma a ser regulamentada pela legislação ordi
nária. No caso, aqui, a nossa esperança é de que
a Constituição que saia deste Congresso Consti
tuinte não tenha nenhuma norma programática,
mas tenha todas as suas normas providas de auto
aplicabilidade, isto é, quando se dizque todo cida
dão tem direito, o CIdadão tem uma ação para
fazer valer esse direito, através do seu sindicato,
através do seu Partido político, através de um déci
mo do Congresso Nacional.

De modo que, hoje, nós só temos a ação direta
de inconstitucionalidade por ação: então, o Supre
mo Tribunal Federal declara que uma lei ou que
um ato é inconstitucional. No nosso projeto have
rá uma ação direta de inconstitucionalidade, não
só pela ação do Governo, pela ação do Legislativo,
mas também pela omissão, que é essa queixa
por omissão, cuja sanção se encontra generica
mente colocada aqui e que tem que ser detalhada,
de modo que se tenha o instrumento efetivo para
isto. E a idéia, na maioria das Constituições 
inclusive na Constituição Portuguesa é assim, se
não me engano - é que, quando a Corte Consti
tucional julga procedente uma ação de inconstitu
cionalidade por omissão, ela estabelece um prazo
para que o órgão realize, para que o órgão efetive
aquela providência sob essas sanções político
constitucionais, que num regime parlamentarista,
num regime semiparlamentarista seria equivalen
te a uma moção de desconfiança.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Convido o Constituinte, decano desta Comissão,
DeputadoJosé Camargo, a assumir a Presidência
desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (José Camargo) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCUDES SCALCO
- Sr. Presidente, Dr.Márcio Thomaz Bastos, que
ria, inicialmente, pedir a V. Ex" que me sobrele
vasse se eu disse alguma impropriedade, porque
eu nlir sou advogado, eu sou farmacêutico.

estando nesta Subcomissão, que trata das Ga
rantias da Constituição, primeiro eu quero dizer
que concordo com V. Ex" e com a proposta da
Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao Tribu
nal Constitucional; e tenho inclusive uma enorme
satisfação em ver que foi o Professor Lamartine
que em nome da Ordem fez esse trabalho.

O Professor Lamartine é nosso conterrâneo,
do Relator e meu, do Paraná, e fui honrado pelo
Dr, Lamartine quando Presidente do MDB do Pa
raná, de 75 a 79, ao ser ele advogado do MDB
de maneira espontânea e participando da luta na
queles anos difíceis, como suporte jurídico da
Oposição no Paraná, naquele período.

Somos pela criação do Tribunal Constitucional,
e a contribuição que a Ordem, através do Profes
sor Lamartine, dá à Assembléia Nacional Consti
tuinte é das mais importantes. Ele esteve na sema
na passada na Subcomissão do Poder Judiciário
e Ministério Público, onde ele trouxe os seus
conhecimentos.

Eu gostaria, Dr.Márcio, de tecer algumas consi
derações sobre a exposição que V. S" fez. Em
certa altura do seu pronunciamento, V. S" disse
que uma das condições para que o Poder Judi
ciário melhore as suas condições é a sua autono
mia financeira. E não falo como conhecedor do
Direito, mas como o político que tem a sensibi
lidade, que foi Vereador, Prefeito, Presidente de
Partido, Deputado, enfim, que está participando
dessa vida pública. É público e notório de que
a Justiça não funciona, e que há a necessidade
de uma modificação. Agora a autonomia finan
ceira sozinha não resolverá, Dr.Márcio. No Paraná,
o destino do seu orçamento é de 6,5% para o
Tribunal de Justiça, e nem por isso a Justiça me
lhorou.

Entendo que as reformas do Judiciário têm
que ser mais profundas, e eu colocaria algumas
considerações para que o Senhor esclarecesse,
nos trouxesse luzes, por exemplo: a continuidade
dos Tribunais de Alçada é pertinente ou não? Nós
temos Tribunais de Alçada no Rio Grande do Sul,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O Tribunal de Alçada não é uma forma de as
desembargadorias preservarem o espaço mais
importante e legar ao Tribunal de Alçada os traba
lhos que não os considere dessa forma? Não seria
melhor, como V.S" falou aí, inclusive na proposta,
que se constituam câmaras de funcionamento
dos tribunais em vez de nós termos os tribunais
de alçada?

Por outro lado, para melhoria das condições
da própria Justiça, não seria importante que se
criasse juízo de instrução, para acabar com os
processos iniciados nas delegacias de polícia,
através de autoridade, que na maior parte das
vezes, principalmente nos pequenos municípios,
não têm condições de realmente montar um íns
trumeto de inquérito que seja válido para o de
sempenho da função do juízo?

Como V. S" veria, a vinculação do Tribunal de
Contas tirando-Ihe a vitaliciedade ao Poder Judi
ciário, para que realmente ele cumpra a finalidade
de fiscalização das contas das autoridades públi
cas, e das empresas de economia mista etc.?

Também, como que V. S" encara, dentro do
grande problema nacional que nós temos da re
forma agrária, pelos entraves todos que existem,
pela demora do funcionamento judiciário, que se
criasse a justiça agrária?

Enfim, seria alguns pontos que eu deixaria à
sua análise para que pudesse esclarecer as dúvi
das que estão na minha cabeça pelo menos.

o SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
ao Constitumte Euclides Scalco, pela procedência
das suas dúvidas e das suas argüições.

Autonomia financeira ela por 51 só não resolve,
ao contrário, a autonomia financeira outorgada
ao Poder Judiciário, sem uma contraparte, ela
poderia resultar até numa série de abusos, porque
qualquer poder que não tenha controle ele efetiva
mente se sujeita e fica susceptível de abusos. De
modo que nós temos sempre feito questão de
frisar, que quando mantemos a luta na defesa
da autonomia financeira do Poder Judiciário, isso
está estreitamente vinculado à criação desse novo
órgão, que não existe, de uma Comissão de Con
trole do Poder Judiciário, exterior a ele. De modo
que os atos do Poder Judiciário passassem por
uma fiscalização que não fosse exclusivamente

dele mesmo, mas da qual fiscalização tomassem
parte o jurisdicionado principalmente; de modo
que se soubesse que as verbas estão sendo aplica
das, se elas estão sendo aplicadas para reformar
gabinetes ou para construir sedes, ou se elas estão
sendo efetivamente aplicadas naquilo que é o fun
damentai, que é a estruturação da justiça da pri
meira instância, porque esse é o grande problema
do Poder Judiciário, é a estruturação da Justiça
na primeira instância.

As pesquisas que existem disponíveis a respeito
do que o povo pensa da Justiça, elas são aterrori
zantes, na medida em que há uma distância cada
vez maior, seja pelo preço, seja pelo custo, seja
pela lentidão, seja pela desestruturação da Justiça.
De modo que quando eu penso em autonomia
financeira, eu penso na contrapartida, a contra
partida dessa fiscalização, e dessa digamos assim,
o Carlos Maurício me falou aqui dessa co-gestão
principalmente em termos de plenajar o futuro;
nós não podemos ter um Poder Judiciário que
se esgote a cada ano, superado pelos fatos, supe
rado pela explosão demográfica da cidade.

Em relação aos tribunais de alçada, as questões
formais não têm grande importância. Acho que
tanto faz você ter um grande Tribunal de Justiça
com dezenas de câmaras, como ter um Tribunal
de Justiça e ter tribunais de alçada especializados;
a questão aí é meramente de forma; e a expe
riência que eu tenho é que os tribunais de alçada
em São Paulo funcionam muito bem. O Tribunal
de Alçada Criminal, durante um certo tempo, foi
um modelo de produção e reprodução de Direito
concretizado, de bom Direito. De modo que eu
em tese não tenho nada contra os tribunais de
alçada, acho que essa matéria, réus ricos têm
um outro tipo de defesa, e que isso é de uma
miqüidade, é de uma barbaridade em termos as
sim de democracia e de civilização, e que se po
nha na Constituição, conforme nós temos um
projeto que foi apresentado, e que se ponha entre
os Direitos e Garantias Individuais a concretização
da defesa como um princípio, não apenas dizendo
que ninguém será condenado sem ter defensor,
mas dizendo o que é que esse defensor tem que
fazer, o que é que esse defensor tem à sua dispo
sição para fazer essa defesa.

Os tribunais de contas, estou de acordo que
se possa fazer várias experiências com eles; aliás,
o que noto no Brasil, neste momento, é uma
grande explosão. Se V. Ex" ouviu a exposição do
Dr. Lamartine, naquele dia, talvez tenha ouvido
a exposição do Professor Calmon de Passo, que
foi feita à tarde, professor baiano, onde ele propõe
várias idéias. Porque eu acredito que chegou o
momento de se fazer, a nível de organização judi
ciária estadual, todas as experiências que sejam
possíveis desde que balizadas, constitucio
nalmente, por essas normas que são fundamen
tais.

A experiência da Justiça de primeira instância
tem que ser feita, não é possível uma reclamação
trabalhista levar 4, 5, 6 ou 10 anos para ser resol
vida. Não é possível esse processo sumaríssimo,
esse processo que versa sobre coisas assim me
nores, não menores economicamente, mas me
nores em relação à qualidade e à matéria, e assim
se eternizarem nos juizados de primeira instância,
nos tribunais.

É preciso que neste momento em que se vai
escrever a democracia no Brasil, que se vai lançar
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as bases da democracia no Brasil, que se deixe
um espaço para a inovação em termos de Justiça
de primeira instância Porque a descrença do povo
na justiça é muito grande hoje, é muito grande,
e ela tende a aumentar, ela tende a se tomar
cada vez mais amarga, e é preciso que sejam
feitas essas experiências.

A partir dos balizamentos constitucionais, é pre
ciso que os Estados tenham a faculdade e a liber
dade, de, nas suas leis de organização judiciária,
mantendo a uniformidade do direito material e

, do direito formal, nas suas orgamzações judiciá
rias, que eles possam ousar fazer experiências
que aproximem ajustiça, que dêem soluções para
as pequenas questões, aquelas questões que são
às vezes fundamentais para as pessoas, mas que
olhadas de longe são pequenas.

Desse modo, acho que essas experiências, in
clusive a do Tribunal de Contas, a modificação
das atribuições do Tribunal de Contas, elas são
importantes, e a constituição deve deixar em aber
to, deve deixar esse espaço disponivel para que
os estados providos desses regulamentos e des
sas regras constitucionais tenham a condição de
ousar essas experiências.

Ajustiça agrária, e tenho medo sempre da justi
ça especializada, não gosto da justiça especia
lizada de primeira instância, eu acredito que ela
traga dentro dela mesma o germe assim da sua
burocratização pela repetição e tal. Mas admito
a possibilidade de uma justiça agrária no Brasil,
uma vez que considero absolutamente prioritário,
e acho que é disso que a gente deve partir, que
se tem que fazer uma Reforma Agrária como se
tem que fazer uma reforma urbana.

Então, a partir dessas necessidades índecliná
veis é que se deve mobilizar os instrumentos para
a realização desses fins, mobilizar os meios para
realização desses fins.

Desconfio da justiça especializada, não gosto
de justiça especializada em primeira instância.
Mas admito a possibilidade de uma Reforma Agrá
ria nessa circunstância concreta, onde parece que
efetivamente os planos do Ministério da Reforma
Agrária não caminham em grande parte por causa
da lentidão da Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Camargo) - Agra
deço as informações que V. Ex' trouxe a esta
Subcomissão

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antô
nio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Gostaria, Dr. Márcio, de saudá-lo e aproveitar a
oportunidade para fazer o registro - e sei que
é de todos nós - do quanto nós estando aqui
como Constituintes devemos a essa situação, de
vemos essa circunstância em muito ao trabalho
da Ordem dos Advogados do Brasil.

À época em que a Constituinte não passava
de um sonho, a OAB empunhou a bandeira desse
sonho e seguramente foi fundamental para que
nós, hoje, pudéssemos aqui democraticamente
estarmos cumprindo, agora, não mais a defesa
do sonho, mas a tentativa de transformar esse
sonho num texto constitucional que corresponda
a uma etapa nova da vida brasileira.

A exemplo do meu fraterno companheiro e lí
der Constituinte Euclides Scalco, peço-lhe anteci
padamente desculpas pela frustração, não de ser

jornalista, mas por não ter podido concluir o curso
de Direito e pelas impropriedades que daí sobre
vêm.

Tenho posição favorável à idéia do Tribunal
Constitucional, pelas razões já expostas, numa pri
meira leitura do documento que foi trazido a esta
Subcomissão, pela OAB, no qual algumas obser
vações gostaria de lhe passar, pedindo esclareci
mentos sobre esses pontos.

Em primeiro lugar, e tendo antecipadamente
fixada a posição favorável ao Tribunal Constitu
cional, eu gostaria de lhe dizer que é fato conhe
cido que setores do Supremo Tribunal Federal
e setores até independentes do Supremo têm de
fendido, em contrapartida, a idéia do Tribunal
Constitucional, a idéia de um Supremo redefinido
na sua composição, nas suas atribuições, de mo
do que ele fosse um ser anfíbio, parte Supremo,
como hoje, parte Tribunal Constitucional, como
se pretende. E gostaria de uma observação sua,
sabendo claro, da sua posição favorável ao Tribu
nal Constitucional, mas das eventuais inconve
niências práticas que essa fórmula poderia trazer
ao País.

Em segundo lugar, é evidente que mantida uma
composição do Tribunal Constitucional, em tomo
de 12, 15, não importa o número de membros,
nós temos que prever mandatos diferenciados
do início, sob pena de não haver a renovação,
e a renovação será essencial por terços, na me
dida em que eleitos pelo Congresso eles deverão
corresponder às várias circunstâncias políticas
que cada eleição criará. Mas me assusta uma
palavra que é a palavra reeleição, confesso não
ter presente aqui uma fórmula alternativa a isso,
mas manifesto a minha dificuldade em aceitar
a idéia de que para poder resolver o problema
da renovação, uma parte ou uma primeira etapa,
ou uma primeira cota dos membros do Tribunal
Constitucional pudesse ser reeleita. No Brasil infe
hzrnente, e talvez a nova Constituição não consiga
resolver isso, a palavra reeleição tem levado a
dificuldades sérias.

Em terceiro lugar, preocupa-me no enunciado
do art. 2°, da competência do Tribunal Constitu
cional, uma possibilidade de que as competências
descritas nas alíneas "a", pelo menos a "d", levas
sem a um distanciamento em determinado mo
mento das tarefas específicas do Tribunal Consti
tucional, de velar pelos dispositivos constitucio
nais que pudessem levar a um conflito de compe
tência com o Supremo. No art. 5° - eu tenho
um pouco de dificuldade de entender, e isso já
foi discutido aqui na Subcomissão -, apesar do
espírito democrático que anima a todos nós, co
mo uma só pessoa, um só cidadão pudesse ter
a titularidade do direito de representar a inconsti
tucionalidade por omissão, e se isso eventual
mente não poderia levar a uma depreciação na
prática e na teoria do próprio instituto da represen
tação constitucional por omissão.

Por último, o senhor fez referência, de forma
muito enfática e muito correta, ao risco que corre
mos neste momento, de uma vez mais, e desta
feita provavelmente com uma intensidade até
maior, partindo só num texto constitucional reple
to de normas programáticas não auto-aplicáveis,
pois por mais que todos estejam vacinados ou
tentando nos vacinar contra esse terrível mal, que
já vitimou a Constituição de 1946, o virus é muito
forte. E eu gostaria de partir da premissa de que,

eventual e provavelmente o novo texto constitu
cional tenha algumas normas programáticas.

Pergunto-lhe, objetivamente, o que lhe pare
ceria o dispositivo colocado nas disposições tran
sitórias, fixando um prazo, e aí não importa muito
qual o prazo, 180 dias, 200 dias, para que o Poder
Legislativo realizasse a tarefa de elaborar a legisla
ção complementar, aqueles dispositivos que fi
cassem carecendo dela para sua plena eficácia
e execução.

E, por último, acrescentaria, pedindo desculpas
pela lista de questões, e pedina uma observação
sobre um tema que não foi referido aqui, mas
que faz parte das nossas preocupações e tem
feito parte dos nossos trabalhos; é a questão do
defensor do povo.

Temos recebido propostas que tomam, a meu
juízo, excessivamente elástico o conceito de de
fensor do povo; ora o confundem com um despa
chante federal graduado, colocando-o como grau
de recurso à ansiedade nacional de ver atendido
as suas demandas até a nível admimstrativo; ora
o confundem com a asslstênclajudiclárla gratuita;
ora o confundem com a tarefa do próprio Minis
tério Público; e ora o colocam em linha entre
a sociedade que pretenda reclamar, por suas di
versas fontes, o cumprimento da Constituição e
o Tribunal Constitucional.

Temos tido muita dificuldade, nesta Casa, de
saber o que é defender o povo, mas eu me atre
veria a lhe perguntar em sua opinião o que é
defensor do povo.

O SR. MÁRCIO THOMAZBASTOS -Agradeço
ao eminente Constituinte Antonio Britto, e pediria
licença para responder as suas perguntas da últi
ma em direção à primeira.

Defensor do povo realmente é um tema pelo
menos plurívoco na medida em que a palavra
tem tantas acepções, quanto o são aqueles que
examinaram o problema

O que eu penso do ombudsman, do defensor
do povo, é exatamente isso. Seria um corregedor
voltado para a administração pública. Não acre
dito que o defensor do povo possa ter uma função
de despachante ou possa ter uma função de inter
mediáno ou de representante, ou de mediação
diante do Tribunal Constitucional, ou mediação
diante de qualquer repartição pública. Penso que
o defensor do povo teria que ser aquele orga
rusmo extremamente imaculado, civilizado, e que
levaria muito tempo para se instalar efetivamente,
que fosse aquela pessoa ou aquela organização
que tivesse os olhos voltados para admmistração
pública, defeitos, nos seus deslizes ou nos seus
desmandos concretos; concretos nos atos admi
nistrativos, naquelas questões que dissessem res
peito às disfunções, de modo que ele teria mani
festamente de ser provido de uma- grande inde
pendência dos instrumentos e dos meios capazes
de o levar ao cumprimento da sua rrussão,

O Governador Waldir Pires, da Bahia, está ten
tando estruturar um organismo cujo desenho bate
um pouco com essa descrição que fiz. Seria um
Corregedor, seria uma pessoa encarregada de
corrigir, encarregada de modificar as coisas e que
tenha o seu olhar voltado exclusivamente para
a administração pública.

Acredito que essa seja a questão do ornbuds
man, que é muito controvertida na medida em
que se fala muito mal do funcionamento do om-
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budsman em vários países. Ele tem uma tendên
cia mortífera a se burocratizar ou tem, às vezes,
uma tendência muito forte de se tomar o portador
de maneiras radicais. De modo que ele precisa
efetivamente se equilibrar sendo um ente coletivo,
e um ente coletivo voltado para a fiscalização per
manente do funcionamento da administação pú
blica. A minha idéia de ombudsman em termos
práticos é essa.

Em relação ao nosso tormentoso tema das nor
mas concretas e das normas auto-aplicáveis, pen
so que a sua sugestão está de pleno acordo com
as últimas tendências do Direito Constitucional.
Porque hoje levando em conta que é impossível
que você faça uma Constituição tendo só normas
auto-aplicáveis, as normas, as chamadas normas
programáticas, mesmo assim desaparecem,
quando há impossibilidade de você fazer uma
norma auto-aplicável. O que têm acontecido nas
Constituições mais recentes, e principalmente na
Europa Ocidental, é que o legislador, ao invés
de fazer normas programáticas, ele dá incum
bências Constitucionais. Incumbências constitu
cionais ao Legislativo, incumbências constitucio
nais ao próprio Poder Executivo, que tem que
estabelecer um determinado plano em um prazo
de tantos dias, 120 dias, 180 dias, ou ao Poder
Legislativo que tem que fazer uma lei dentro de
x dias. Estou de pleno acordo com V. Ex" nessa
medida, e acho que essas incumbências constitu
cionais são inevitáveis. O que é preciso é evitar
que fique apenas o conceito, é preciso que efetiva
mente isso fique como uma espécie assim de
determinação do Poder Constituinte ao Poder Le
gislativo ou ao Poder Executivo.

Em relação ao art. 5°,que fala aqui em qualquer
do povo, estou de acordo, acho que de repente
essa gradação pode custar o risco não de bana
lizar a queixa, mas efetivamente de produzir um
acúmulo de trabalho perante o Tribunal Constitu
cional; acho que é uma questão em relação a
qual se deve refletir.

O Presidente Carlos Maurício dá uma alternativa
aqui que seria transportarmos do art. 3° a legiti
mação para o art. 5° Isso ficou propositamente
colocado assim, porque nós temos uma outra
proposta que é uma variante desta aqui, e que
em algumas questões são diferentes. É uma pro
posta apresentada pela Seccional da OAB do seu
Estado, do RioGrande do Sul, em que há algumas
alterações. Isto aqui ficou um pouco aberto para
reflexão e meditação.

O problema dessa competência, aqui no art
2°, eu acredito que dificilmente nós conseguiría
mos escapar disso, uma vez que o Tribunal Cons
titucional é a cúpula do Poder Judiciário, dentro
do nosso projeto. Ele é a cúpula , seguramente
que ele vem claramente acima do Superior Tribu
nal de Justiça. De modo que eu não acredito
que se pudesse retirar da sua competência origi
nária essas alíneas a, b, c, e d .

Quanto à questão de saber se a Corte Constitu
cional deve existir mesmo, se esse Tribunal Cons
titucional deve ser instalado ou se ele deve ficar
preso como uma Câmara do Supremo Tribunal
Federal, ou até no artigo de ontem, Estado de
8. Paulo, um eminente jurista do Estado de São
Paulo dizia que talvez bastasse uma sala constitu
cional do Supremo, penso que as coisas são com
pletamente diferentes. O Supremo Tribunal Fede
ral não é, no Brasil, apesar dos seus 97 anos

de história, ele não é nem nunca foi um Tribunal
Constitucional.

As estatísticas que se fazem hoje, com as reda
ções regimentais, se chegar ao Supremo, levam
a que o Supremo hoje julga habeas corpus, re
cursos de habeas corpus, julga questões de im
postos e julga recursos de mandados de segu
rança; ele raramente se ocupa hoje com questões
constitucionais, ele nunca se ocupou muito e ele
hoje raramente se ocupa de questões constitu
cionais. De modo que o que nós queremos é
um tribunal que se ocupe de questões constitu
cionais,comprometido com a Constituição.

Assim como fazendo uma analogia, e as analo
gias são sempre defeituosas como método de
raciocínio, fazer uma analogia com a Justiça do
Trabalho. A Justiça do Trabalho nasce compro
metida com o hípo-suficiente Tribunal Constitu
cional ou a Corte Constitucional, ela tem que nas
cer comprometida com a Constituição, e depois
julgar à luz do princípio de que a sua função
fundamentaI, até pela sua origem, pelo seu recru
tamento, pela sua forma de orientação, a sua fun
ção fundamental é fazer cumprir a Constituição.
De modo que penso que aí há alguma coisa de
político no alto sentido, há alguma coisa de filosó
fico que toma mamfestamente impossível esse
reducionismo de querer transformar essa idéia
generosa de uma garantia do cumprimento da
Constituição numa Câmara do Supremo Tribunal
Federal.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO
Gostaria de agradecer pelas respostas e lhe pedir
uma resposta a uma outra questão que eu formu
lei, que é a questão da reeleição ainda naquelas
circunstâncias dos membros do Tribunal Consti
tucional.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Embora
que, se fôssemos nominalistas eu pudesse res
ponder a V. Ex" porque se trata de recondução,
mas na verdade, efetivamente, foi uma fórmula
encontrada; foi uma fórmula encontrada para es
tabelecer que aquele juiz que ficasse durante três
anos, apenas, tivesse o direito à recondução.

Entrevejo todos os inconvenientes disso, até
quando se criaria para o Congresso Nacional qua
se que a obrigação uma vez que você tira uma
pessoa da sua vida e a coloca em uma Corte
Constitucional por três anos, quase que a obriga
ção da recondução acredito que a solução deste
§ 59 esteja em aberto e nós possamos chegar
a uma outra posição.

O SR. PRES[DENTE (José Camargo) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Nilson Gib
son.

O SR. CONSTITU[NTE NILSON GIBSON 
Dr. Márcio Thomaz Bastos, Presidente da Ordem
dos Advogados, infelizmente ouso discordar da
tese da criação do Tribunal Constitucional e,
igualmente, também a proposta em que foi suge
rida pelo Mestre Lamartine Côrrea de Oliveira,
referente a se colocar no Poder Judiciário, como
está aqui na proposta, em um título especial,
como seria dentro do entendimento da Subco
missão, da solidez e da estabilidade da Consti
tuição, a criação do Supremo Tribunal Federal,
do Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal
Constitucional.

Penso que o excelso pretório, independente de
grandes críticas que ocorrem referentes ao acú-

mulo de processos, cerca de 1 mil e 400 e 1
mil e 500 procedimentos judiciais, distribuídos
a cada Ministro, inclusive, com o acúmulo de atri
buições de dois Mmistros do Tribunal Eleitoral,
mas mesmo assim vem ocorrendo uma certa faci
lidade de uma severidade em determinados pro
cedimentos em face das próprias súmulas, e tam
bém até uma determinada desburocratização que
vem ocorrendo dentro do Supremo Tribunal Fe
deral

Verificoque efetivamente o Supremo vem assu
mindo esta responsabilidade de declarar, em de
terminadas oportunidades, inconstitucionalida
des de leis, não somente da lei federal mas da
estadual. Agora recentemente temos o exemplo
do Governador de Alagoas, por uma provocação
do procurador e se conseguiu uma decisão bas
tante rápida, referente a um problema local. Ad
mito que poderíamos até elastecer o problema,
de que o Conselho Federal da OABtambém tives
se a possibilidade de provocar a inconstitucio
nalidade de órgãos de classes, determinados sin
dicatos, ou organismo de representação, tanto
da categoria econômica como da profissional. V.
S' abordou que em matéria constitucional não
há um comprometimento do Supremo Tribunal
Federal em cumprir a Constituinte, data venía,
enxergo de outra forma, acho que o Supremo
vem assumindo esta responsabilidade da exigên
cia do cumprimento da Constituição, e daria outro
exemplo prático: o Decreto-lei n° 201, de 1967,
em que o Supremo mesmo provocado em deter
minadas ocasiões julgou pela legitimidade da
constitucionalidade.

Nós tivemos aqui outro exemplo prático, em
1975, o problema da inconstitucionalidade e da
fíxaçáo, pelo Congresso Nacional, do salário pro
fissional dos Engenheiros, em que o Supremo,
o Presidente vetou, nós rejeitamos o veto, foi pro
vocado pelo Procurador da República para o Su
premo, e o Supremo manteve a decisão do Poder
Legislativo, apenas declarando inconstitucional
uma determinada parte daquela discussão legal
que nós votamos.

Então, enxergo e vejo que poderíamos melho
rar e aperfeiçoar ou mesmo minimizar determi
nadas situações do Supremo, e continuar o Su
premo sendo realmente o órgão que pudesse de
clarar ou não a inconstitucionalidade, tanto das
leis federais como estaduais. Isso apenas foi uma
colocação, uma posição pessoal que estamos
tentando trazer à colação.

Tenho duas observações de assuntos práticos
que V S' abordou; a primeira foisobre o advogado
de ofício, data venía discordo, ouso discordar de
V.S' Isso é um problema de recursos humanos.
Tenho participação no Estado de Pemanbuco,
inclusive, dentro da família de advogados de ofício
que, apesar de ser ligado a uma determinada vara,
os presos pobres mandam seus familiares procu
rar aquele advogado para que patrocine a questão
dele e peça ao juiz para que o nomeie. Acho
que é um problema de recursos humanos, é da
proliferação, em que estamos, do grande número
de advogados, essa faculdade jogando anualmen
te quase 4 ou 5 mil advogados, aliás, minto, são
bacharéis e infelizmente eles não cumprem o im
perativo da função.

Quer dizer, o pobre, quando tem a nomeação
do seu advogado de ofício, depende muito do
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advogado. Realmente, V. S' diz que a justiça é
desacreditada. Eu defendo a justiça do meu Esta
do de Pemanbuco, datavenia discordo, ela é real
mente acreditada.

Pode ser que alguns fatos alguns problemas
ocorram, como em qualquer lugar nós temos de
feitos, nós temos defeitos na religião, nós temos
defeitos nas Forças Armadas, nós temos defeitos
aqui nesta Casa, no Senado e na Câmara, mas
acho que cada um tem que ver o seu ângulo
e, data venia de V. S', respeito muito, também,
o Tribunal de São Paulo. Tenho uma grande ad
miração pelas altas decisões do Tribunal de São
Paulo, que muitas vezes até tem pontificado aqui
no País de maneira grandemente, muito mais,
até afoita, mas com acuidade, do que o próprio
Supremo. Tenho uma grande admiração e acho
que a Justiça de São Paulo é realmente, por nós,
lá do Nordeste, acreditada. Temos oportunidade
de aproveitar muito os ensimamentos da Justiça
de São Paulo.

FIZ esses preâmbulos para formular a minha
pergunta, que é a seguinte: a nossa Subcomissão
de Garantia da Constituição, e Reformas e Emen
das, ela tem como objetivo apresentar sugestão
à Assembléia Nacional Constituinte de uma pro
posta visando, como já anteriormente frisei,a soli
dez e a estabilidade da nova Carta política, que
seja uma Lei Maior duradoura. Então, pergunto:
como é que V.S' enxerga e vê quais os institutos
de direito que nós poderíamos apresentar como
essa sugestão, como essa proposta, para que pos
samos alterar a superlei, querseja reforma, revisão
e emendas, se poderia utilizar os três institutos,
se esses três institutos são idênticos, se não há
conflito entre um e outro, não têm definições dife
rentes, se distiguem entre si, ou só basta mesmo
a revisão constitucional e as emendas? É essa
a colocação que pediria a V.S' para dar.

Finalmente, a opinião de V.S' como Presidente
da maior entidade que considero do País, que
é realmente a Ordem dos Advogados do Brasil
que, como já disse o nobre Constituinte Antonio
Britto, sempre pontificou dentro da liberdade na
cional.

Nós temos dentro da nossa Constituição um
Conselho Constitucional no art. 151, e a esse Con
selho Constitucional apenas se refere, no artigo
anterior:

"Quando o Presidente for decretar o esta
do de emergência ouvirá o Conselho Consti
tucional:'*

VejaV.S' o seguinte, logo em seguida, quando
diz:

"O Conselho Constitucional é presidido
pelo Presidente da República, Vice-Presiden
te da República, Presidente do Senado e Pre
sidente da Câmara, Ministro da Justiça e um
representante das Forças Armadas."

Então, são seis componentes. Todavia, estou
aqui no quarto andar porque tenho dificuldade,
num tive oportunidade de que alguém ensinasse,
nem mesmo o Professor Pinto Ferreira, e tive a
honra de ser seu Assistente, nunca tive a oportu
nidade de aprender o que é esse Conselho Consti
tucional. Gostaria que V. S' me ensinasse nesta
oportunidade aqui. Qual a finalidade? Quais as
suas atribuições? Só vi uma, mas usando o aces
sório, não é o que eu quero.

Muito obrigado, perdoe-me as minhas coloca
ções, mas o senhor sabe que esta Casa é com
posta de vários segmentos da sociedade, cada
um com o seu pensamento.

oSR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
a interpelação instigante do nobre Constituinte
de Pernambuco, Nilson Gibson, e vou procurar
responder, primeiro, dizendo que efetivamente a
posição de V.Ex" é contrária à nossa, em relação
à Corte Constitucional. V. Ex" sustenta que o Su
premo Tribunal Federal estaria cumprindo satisfa
toriamente essa função de zelar pela Constituição.
Não acredito nisso, não penso assim. Acho o con
trário, o Supremo até como um mecanismo de
autodefesa ele vem criando óbices regimentais
cada vez maiores ao acesso dos litigantes a ele,
tanto que na última reforma regimental do ano
retrasado restaram 10 casos de matéria cível que
poderia ir ao Supremo. São 10 casos, 10 hipóte
ses; todas as outras para chegar ao Supremo têm
que passar pela abençoada argüição da relevância
de questão federal, que é definida pelo próprio
Supremo, naquilo que ele chama no Regimento
de Sessão do Conselho, ou seja, sessão secreta
sem fundamentação. De modo que batemos às
portas do Supremo, tem a sua argüição de rele
vância numa proporção de 20 por 2, de 10 por
1,5, mais ou menos, por uma estatística que se
faz no Diário Oficial, rejeitada, repelida e você
não tem o direito de saber por que sua argüição
de relevância não foi procedente, ou seja, por
que a questão federal que você levantou não é
relevante.

De modo que penso ao contrário de V. Ex',
que o Supremo não vem cumprindo a sua missão,
até porque nesse acúmulo de coisas que ele tem
para fazer sobra muito pouco tempo, e V. Ex"
citou quase que as únicas exceções, muito pouco
tempo para tratar das questões constitucionais.

Precisando um pouco mais o nosso pensamen
to, gostaria de dizer o seguinte: se o Supremo
Tribunal Federal estivesse funcionando, e ele não
está, se ele estivesse funcionando às mil rnara
vilhas, com os processos em dia e o acesso a
ele fosse fácil, se não tivéssemos de passar por
esta garganta da argiJição federal de relevância,
mesmo assim à luz da filosofia, da construção
da nova Constituição, nós entendemos que cabe
ria a existência de uma Corte Constitucional, ou
seja, um organismo comprometido, como disse,
com a concretização da consciência, para ver se
as incumbências constitucionais, atribuídas ao
Poder Executivo, estão sendo cumpridas, para dar
à população, através dos órgãos que se encon
tram aqui determinados, a possibilidade de bater
às portas do Poder Judiciário e ter a sua arguição
de constitucionalidade reconhecida, para o exame
de todas as questões concretas e difusas constitu
cionais que aparecessem no Brasil, que apare
cessem no nosso mundo judiciário.

De modo que acredito, tenho como V. Ex' o
maior respeito à Justiça, ao Supremo Tribunal
Federal, e é em relação ao Supremo Tribunal
Federal que Rui dizia que ele tinha um respeito
supersticioso que deveria ser partilhado por nós
todos, mas acredito que a Corte Constitucional
seria um instrumento que este Congresso Consti
tuinte legaria ao futuro, para ver essa Constituição
que se está escrevendo respeitada, realizada e
concretizada. (Palmas.)

Com relação ao problema das emendas, das
reformas e das revisões, não vejo diferenças onto
lógicas entre essas três formas de atuar sobre
a Constituição. Acredito que elas devam ter o mes
mo tratamento, é um tratamento de fórum qualífí
cado, assim, e um tratamento de fórum qualifi
cado para a iniciativa da proposição, tanto da
emenda quanto da reforma como da revisão. Não
sou especialista em Direito Constitucional, mas
não vejo diferença ontológica entre as três coisas,
tenho a impressão de que não há diferença quali·
tativa.

Esse Conselho Constitucional dos arts. 158 e
159 da Constituição vigente, tenho a impressão
de que só existe mesmo para homologar a deci
são do Presidente da República de lançar mão
da salvaguarda. Ele veio para a Constituição junto
com esse capítulo, dentro daquela negociação
que houve, em uma determinada época, a fun
de se revogar o Ato Institucional nQ 5 e substituí-lo
por essa salvaguarda dentro da Constituição e
aí é que ele apareceu aqui dentro.

O Conselho forte dentro da própria Constitui
ção é o Conselho de Segurança Nacional. É aque
le qe efetivamente tem poderes, é aquele que
efetivamente controla a vida nacional, principal
mente através da sua secretaria.

Em relação, finalmente, à questão do advogado
de ofício, como V. Ex' coloca muito apropriada
mente, e tenho um grande amigo em Pernam
buco que é advogado de ofício, Professor Eve
rardo Lula, o que nós procuramos fazer, e acho
que não me expressei bem, foi colocar, com a
nobreza da norma constitucional, certas garantias
para o réu pobre que ele não tem; por exemplo,
a garantia de que ele não será interrogado sem
que se aviste antes com o seu advogado. Asequn
da garantia: é de que o Estado porá à disposição
do advogado os meios para fazer a prova fora
da comarca; por exemplo, no cumprimento das
precatórias. Terceiro: é de que o Estado colocará
no mínimo entre os meios de defesa a possibi·
Iidade de o réu pobre requerer perícia e contra
perícia; porque, se não, com todo respeito que
nós todos tributamos à Justiça, o que acontece
é que a defesa do réu rico, a defesa do réu que
pode constituir advogado, do réu que pode cons
tituir cartas precatórias, que pode pagar a perícia,
é muito diferente da defesa do réu pobre, e nor
malmente, na nossa experiência e na estatística
que fizemos em São Paulo, 95% dos réus pobres
só se avistam com o seu advogado depois do
interrogatório.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Tenho uma ligeira indagação. Não que seria mais
prático, mais lógico, de que assim que o promotor
oferecesse a denúncia, por se intimar o réu que
foi denunciado, porque depois do interrogatório
é que há dificuldade de que ele antes procure
o patrão. Seria mais prático se houvesse uma
intimação da denúncia?

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Não te
nho nenhuma preferência pela forma. Concordo
com essa forma de V.Ex' mas o que me parece
importante é que no capítulo das garantias e nos
direitos se coloque, erigindo a essa categoria de
norma constitucional, essas garantias mínimas de
que o cidadão que não pode contratar advogado
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tenha um advogado com os instrumentos indis
pensáveis minimamente à sua defesa.

É isso que tenho a dizer. (Obrigado.)

O SR. PRESIDENTE (José Camargo) - Obri
gado, Dr. Márcio. Foi muito importante o seu de
poimento aqui nesta Subcomissão, inclusive esta
belecendo praticamente um contraditório entre
a palestra de ontem, do eminente Ministroda Jus
tiça, Dr.Paulo Brossard, que foi praticamente con
trário às constituição do Tribunal Constitucional,
entendendo que o Supremo Tribunal já faz as
vezes do Tribunal Constitucional e até juiz de qual
quer entrância, por vezes, aprecia, digamos, a
Constituição, não encaminhando certas questões.

Gostaria de indagar de V.S' se, eventualmente,
for criado o Tribunal Constitucional, se deveria
ser incluído no capítulo do Judiciário, como está
exposto aqui pelo Lamartine Corrêa de Oliveira,
ou se, eventualmente, ele poderia constar das ga
rantias da Constituição, que são específicas desta
Subcomissão?

Uma outra questão que foi perguntada pelo
eminente Constituinte Nilson Gibson é sobre o
problema das emendas, sobre o problema da revi
são ou reforma da Constituição, se V.S' entende
que a Constituição deva ser praticamente imutá
vel, criando mecanismos para que ela não seja
modificada assim no seu bel prazer. Se as emen
das deveriam ser como atualmente, por apenas
213 dos Congressistas, ou se poderíamos esten
der, comojá houve propostas, para que as Assem
bléias Legislativas dos Estados pudessem, tam
bém, apresentar emendas, e até mesmo por aque
las listas populares. Já houve proposta, se não
me engano, de 30 mil assinaturas para propor,
também, emendas constitucionais. Como V. S'
vê esse problema desses mecanismos de garan
tias constitucionais?

E com relação, ainda, ao problema do Judiciá
rio. se poderíamos criar qualquer mecanismo na
Justiça comum, para que acelerasse, realmene,
os processos, a exemplo do que é feito nos Esta
dos Unidos, o problema dos julgamentos sumá
rio, nós já temos no Brasil, mas assim mesmo
ainda não é bem acelerado, e às vezes acontece
de, em muitos, casos, quando apreciados, já não
existe mais punibilidade para os eventuais réus.

São essas questões que eu gostaria que V. S'
nos respondesse.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
ao eminente Constituinte José Camargo, Presi
dente desta Subcomissão, as perguntas que for
mula.

Entendo que a questão da celeridade da justiça
tem a ver menos com as leis e mais com a estru
tura dos Poder Judiciário. Acredito que a Consti
tuinte deva criar as grandes linhas que dêem aos
Estados os meios de estruturação concreta e efeti
va das suas justiças.

Como V. Ex' muito bem lembrou, o Código
de Processo Civil, que é de 1973, tem lá o procedi
mento sumaríssimo, que deveria ser a solução
para essas questões que devam.ser julgadas mais
rapidamente mas nem pela vigênCia do CÓdIgO
de Processo Civil se resolveram as questões, por
que não se resolvem esses problemas a não ser
reestruturando efetivamente o Poder Judiciário
naquilo que ele tem de material, naquilo que ele
tem até de humano, até de rotina e até de ritmo.

É isso que penso a respeito desse problema que,
talvez, seja o maior problema do Brasil, hoje, do
nosso ângulo, que é o problema da lentidão do
Poder Judiciário de primeira instância.

Quanto aos mecanismos de tomar a Consti
tuição permanente, não tenho uma posição fe
chada, acredito que, em princípio, quanto mais
difícil for reformar a Constituição, melhor, mas
é importante que nos lembremos que ela terá
a duração que merecer; ela terá a duração que
V.frs conseguirem colocar nos seus princípios
e nas suas possibilidades de realização. A dificul
tação da emenda ou a dificultação da revisão,
acredito, são medidas, em princípio, salutares.

E, finalmente, retomo a sustentação da Corte
Constitucional, do Tribunal Constitucional, como
se queria chamar, e acho, evidentemente, que
como ele é um órgão da Justiça, dever ficar no
capítulo do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (José Camargo) - Com
a palavra o ilustre Relator, Constituinte Nelton
Friedrich.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -Inicial
mente enaltecendo a fecunda exposição do Dr.
Márcio Thomaz Bastos, ilustre Presidente da nos
sa Ordem dos Advogados do Brasil, desneces
sário é registrar mais uma vez a importância da
entidade nesta luta de resistência, de democra
tização do País, e, mais ainda, contando hoje com
essa contribuição do Professor Lamartine Corrêa
de Oliveira que, como o Constituinte Euclides
Scalco, temos o prazer de conviver, e nós mais
ainda pelo fato de, durante 4 anos, termos sido
seu aluno.

Mas gostaríamos de aqui fazer uma observação,
porque estamos numa condição de Relator e por
tanto, muito menos até como Constituinte. Mas
é importante, dentro da exposição, registrar essa
observação quanto ao Poder Judiciário, essa ne
cessidade de que realmente o Poder Judiciário
seja um poder na sua plenitude, e para iso possa
mos aparelhá-lo, tomá-lo acessível, rápido, próxi
mo do povo. Especialmente quanto ao Tribunal
Constitucional, que temos claro, tem muito mais
uma vocação política, e, evidentemente, tenho em
vista que horizonte queremos chegar com a nossa
Assembléia Nacional Constituinte, que democra
cia pretendemos, se modema ou conservadora,
na estreiteza liberal ou mais social, se vamos nos
limitar ao estado de direito, ou queremos o estado
de direito democrático e de direito democrático
e social, e aí o Tribunal Constitucional me parece
indispensável.

Por isso, também, tomo a liberdade de fazer,
uma pouco as vezes de "advogado do diabo",
para esclarecer pontos pelo que os nossos Anais
registram e pela importância das informações pa
ra o nosso trabalho.

Em cima de indagação feità pelo nosso Presi
dente, um Tribunal Constitucional estruturado no
capítulo de Defesa da Constituição, mas que ele
fosse organizado exatamente como se coloca
aqui, no Poder Judiciário, é que entendemos ser
pertinente em muito à nossa Subcomissão. Até
para começar separando um pouco a visão que
se tem de Supremo Tribunal, da Corte Superior
de Justiça com um Tribunal Constitucional.

E é em cima dessa questão que eu faria já
a primeira colocação, de que há quem argumenta

a importância do Tribunal Constitucional no regi
me parlamentarista, dizendo que não é compatível
com o presidencialismo Tribunal Constitucional,
primeira observação.

Asegunda observação. Sr. Presidente, é quanto
à composição, à escolha dos componentes, Exis
tem observadores de que nós, ao colocarmos a
escolha dos membros do Tribunal Constitucional
nas mãos do Poder Legislativo,poderíamos correr
o risco de tomá-lo quase partidário. No momento
em que um Partido tivesse, realmente, a expressão
majoritária, poderíamos ter uma composição par
tidária e, como o nome está dizendo, uma parte
da sociedade e não o sentido político maior, da
vocação política maior desse Tribunal Constitu
cional. É evidente, também, tendo a análise, que
podemos cair naquilo que se chama, já, "governo
dos juízes",

Por outro lado, completando essa primeira eta
pa da indagação, muitos que se colocam contra
o Tribunal Constitucional argumentam que os
membros, os juízes, estariam subordinados a uma
espécie de conveniência, exatamente pela sua
temporariedade, já que a vitaliciedade é a garantia
do juiz, e nesta mesma Subcomissão ouvimos
isso, uma reação muito forte quando se entende
que o Tribunal Constitucional precisa ter, exata
mente, o instrumento da temporariedade de seus
membros, da não vitaliciedade.

Com referência à recondução também, seria
exatamente uma forma de preservar o Tribunal
Constitucional de que seus membros não pode
riam ser reeleitos.

Vou tomar a liberdade de englobar uma única
resposta, e avançar um pouco mais. Aqui também
se argumenta que o Tribunal Constitucional seria
mera imitação, quando sabemos que cabe ao
político, ao juiz e a todos sempre olharem a socie
dade e todas as experiências sob o ângulo do
campo da observação; e se hoje Portugal, a Espa
nha, Itália, Grécia, Alemanha, Iugoslávia, Peru, e
o próprio Chile fez essa experiência, e abro um
parêntese para dizer que nos primeiros momentos
que me chamou a atenção do Tribunal Constitu
cional foi exatamente no golpe militar, quando
a Junta assumiu, e nas suas primeiras medidas
foi exatamente uma delas a de extinção do Tribu
nal Constitucional, conquistado em 1970.

Mas nessa linha de imitação, argumentando
que o Brasil tem uma tradição judiciarista, e por
tanto não caberia o Tribunal Constitucional.

Ainda solicitaria do nosso ilustre Presidente,
nesta linha de advogado do diabo, quem contro
lará o Tribunal Constitucional?

Uma outra observação que se havia colocado,
qualquer um do povo poderia conjecturar o Tribu
nal Constitucional, isso já foi respondido.

E finalmente quando nós vemos o nosso Su
premo Tribunal, na sua jurisdição ordinária, admi
nistrativa, fmanceira, previdenciária, com as difi
culdades do Regimento Intemo, com um dispo
sitivo no Regimento Interno que praticamente é
revogar um ponto constitucional, e isto é gravis
simo; quando temos hoje tramitando, só no ano
de 1986, mais de 20 mil recursos, argüições, etc;
quando nós também vemos que há resistências
em tomo dessa-idéia de Tribunal Constitucional,
gostaríamos de dizer ao nosso ilustre depoente
que com referência à chamada inconstituciona
lidade por omissão, a quem já argumentou que
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a Ordem dosAdvogados do Brasil estaria se dis
pondo a ser uma espécie de instrumento de tria
gem desses pedidos: E por isto estaria defen
dendo também o Tribunal Constitucional.

Sou cbrigado a entrar até nestes detalhes para
poder consolidar as informações ao nosso tra
balho.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
o interesse e a percuciência das indagações do
eminente Relator, que eu vou tentar responder
na medida das minhas possibilidades. É claro que
o Tribunal Constitucional é compatível com o pre
sidencialismo, não há nenhuma incompatibilida
de entre a estrutura, a forma de Governo e a
Corte Constitucional.A função da Corte Constitu
cional é velar e fazer com que a Constituição se
concretize na Históriado Brasil.Isto é compatível
com qualquer regime. De modo que eu não acho
que não seja incompatível com o Presidencia
lismo, e a linguagem parlamentarista com que
este projeto está redigido, ela é facilmente corri
gida, com 3 ou 4 alterações.

Quanto à questão da composição, realmente,
a idéia deste mandato de 9 anos é que o Tribunal
tem assim a sua legitimidade emanada do poder
popular, através do Congresso Nacional ou da
Assembléia Nacional, se for optado pelo Regime
Parlamentarista. Mas eu não acredito que isto seja
uma desvantagem, ao contrário, eu penso que
isto é uma vantagem, na medida em que procurei
deixar claro aqui que a função da Corte Constitu
cional ou do TribunalConstitucional é exatamente
essa: assumir o primeiro compromisso com a
Constituição. O compromisso vital do Tribunal
Constitucional, a orientação do Tribunal Constitu
cional na solução e na decisão dos conflitos que
lhe são submetidos é a do cumprimento, da con
cretização e da realização da Constituição. Por
isto me parece que a fórrnula do Professor Lamar
tine é a melhor fórmula em termos de compo
sição do Tribunal. Temos uma alternativa para
isto, existem muitas alternativas; quando eu digo
n6s eu digo que na OAB há uma proposta do
Rio Grande do Sul, em que a forma de recruta
mento é diferente, incluindo o Presidente da Repú
blica. Então, na proposta do Rio Grande do Sul,
o recrutamento se faria da seguinte maneira, e
não estou de acordo com isto, mas de todo modo
isto é uma das discussões da Ordem: um terço
por escolha do Presidente da República, com
mandato temporário de 6 anos; e em caso de
Parlamentarismo, a escolha deverá ser aprovada
pelo Ministério; um terço pelo Congresso Nacio
nal, eleito em sessão conjunta, com mandatos
temporários de 6 anos; um terço pelo Tribunal
Superior Federal, que é aquele Superior Tribunal
de Justiça, eleito dentre nomes de magistrados
indicados por todos os tribunais do País,vitalícios.

Aquise criariauma fórmula mista, onde haveria
juízesvitalícios, e juizes temporários. Pessoalmen
te não me inclino por esta composição. Entendo
que efetivamente a Corte Constitucional tem que
ter uma filosofia, uma uniformidade, na medida
do possível, de pensamento, de linha de atuação,
a fím de que ela efetivamente possa cumprir a
sua função que é tomar a Constituição uma coisa

~omum; é pôr a Constituição dentro da Nação,
. dentro da cidadania, dentro do processo histórico

brasileiro.

De modo que mantenho, data venla, a minha
posiçâo de achar que a eleição do Tribunal Consti
tucional, pelo Congresso Nacional, é a melhor
solução. A vitaliciedade é um problema de duas
faces, a sociedade efetivamente é uma garantia
do juiz, e por outro lado, numa Corte Constitu
cional ela seria talvez um inconveniente. Um dos
motivos que nos levou a retirar a vitaliciedade
foi exatamente esta função da Corte Constitucio
nal, a fimde que o Juiz comprometido com outros
ideais, comprometido com outras formações,
comprometido com outras perspectivas políticas,
não continue na Corte Constitucional indefinida
mente. Mas que a Corte Constitucional seja assim
uma emanação do Congresso Nacional. A nossa
idéia é esta, e não tentamos mascarar, de que
o compromisso do Tribunal Constitucional é um
compromisso com a realização, com a inserção
no processo histórico brasileiro da Constituição
que está sendo escrita por V. Ex's Por isso acha
mos que a vitaliciedadepara o membro do Tribu
nal Constitucional, ao contrário, para o membro
de qualquer outro tribunal, é uma desvantagem
e não uma vantagem.

O problema da imitação já foi respondido na
sua pr6pria indagação, de modo que acho que
uma coisa que seja talvez importante de ressaltar
é o fato de que um número grande de países
que saíram divergindo de regimes autoritários de
direita usaram a Corte Constitucional como um
instrumento do quê? De realização da sua Consti
tuição que veio depois deste período de regime
autoritário. E estão aí os exemplos que V. Ex'
citou, até aquele exemplo ao contrário que é o
exemplo do Chile,que quando veio uma ditadura
de direita a primeira coisa que fez foi revogar
e abolir o Tribunal Constitucional.

Em relação ao papel da OAB,entendemos que
somos hoje um instrumento adequado, como se
encontra colocado o projeto, para apresentação
de argüições de inconstitucionalidade. Entende
mos que a Ordem tem tamanho prestigio, tem
força e critério para com o fórum qualificado do
Conselho propor as argüições de inconstitucio
nalidade, e até fazer as argüições por omissão.

Esta idéia de triagem, em que a OAB pudesse
ser assim por ser uma organização nacional, ela
pudesse ser uma espécie de receptora de todos
os anseios, de reclamações de inconstituciona
lidade por omissão, esta idéia efetivamente já pas
sou por várias cabeças, foi afastada deste projeto,
até porque eu não acredito que nos devemos,
pois se temos legitimidade nós não temos estru
tura para fazer esta triagem que será imensa no
Brasil. É isto que eu posso dizer a respeito das
observações feitas.

O SR.RELATOR (NeltonFriedrich)- Asoutras
indagações elas foram suficientemente esclare
cidas com referência até a iniciativalegislativapo
pular, emendas, reformas, enfim, nós encerrare
mos a intervenção agradecendo muito as ricas
informações aqui colhidas, pela oportunidade,
deste brilhante momento, e mais do que isto, n6s
queríamos contar com a pr6pria colaboração da
Ordem dos Advogados do Brasil, nesta fase final
da Subcomissão, e ao mesmo tempo durante
este período em que os relatores comporão, evi
dentemente, a Comissão de Sistematização. De
nossa parte estamos intensamente gratos e enri
quecidos por mais esta audiência pública, princi-

palmente pela riqueza de informações, de conteú
do e de prop6sito. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Camargo) - N6s
agradecemos a sua participação Dr.Márcio,a sua
brilhante palestra, que, sem dúvida alguma, trouxe
grandes subsídios a esta Subcomissão, para que
possamos desenvolver nossos trabalhos.

Agradecemos também a presença do Sr. Carlos
MaurícioMartinsRodrigues, Presidente da Ordem
dos Advogados do Riode Janeiro. E gostaríamos
de saber se V. Ex"tem uma outra consideração
antes de encerrarmos a reunião.

O SR. CARLOS MAUR(C10 - Estou aqui um
pouco de carona e quero primeiro saudar a Mesa
e os Ilustres Constituintes; um pouco na defesa
da idéia do Tribunal Constitucional que a muitos
causa uma certa repulsa, como se fosse um ata
que ao Supremo Tribunal, que nós estaríamos
fazendo, e não é bem assim. O Tribunal Constitu
cional seria um instrumento válido para a pereni
dade da Constituição, para mantê-Ia perene atra
vés de uma construção jurisprudencial, de adapta
ção constitucional da Constituição às realidades
sociais que vão avançando no dia-a-dia Daí a
necessidade também do Tribunal Constitucional
não ser formado por juízes vitalícios, para que
ela possa ir se adaptando à realidade social.

Vitaliciedade é uma garantia, mas a falta de
vitaliciedade não tira inteiramente a independên
cia, tanto é verdade que o Congresso Nacional
é independente e seus membros não o são vitalí
cios, são eleitos e reeleitos a cada período de
legislatura.

Era só esta a minha intervenção e quero agra
decer, porque vim trazido pelo Márcio, mas por
que represento a OAB do Rio de Janeiro que
significa a opinião de 55 mil advogados brasi
leiros.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(José Camargo) - Muito
importante para nós a sua intervenção.

Agradecendo, mais uma vez, a participação do
ilustre conferencista e do Dr. Carlos, gostaria de
reiterar, como disse o nosso ilustre Relator, a ne
cessidade da participação da Ordem dos Advoga
dos nos trabalhos da Subcomissão, e posterior
mente, nos da Comissão. Gostariamos de agra
decer também a presença dos Srs. Constituites.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
reunião, antes convocando os Srs. Constituintes
para a audiência pública com a presença do Dr.
José Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Ge
ral da República, amanhã, dia 7, às 9:30 hrs.

Esté encerrada a reunião.

(levanta-se a reunião às 11 horas e 45 mi
nutos.)

9' reunião ordinária reallzada

em 7 de maio de 1987

Aos sete dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na sala de reuniões da Comissão de
Minas e Energia do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão de Garantia da Constituição, Re
formas e Emendas sob a Presidência do Senhor
Constituinte Fausto Fernandes, com a presença
dos seguintes Senhores Constituintes: Fausto
Fernandes (Presidente), Nelson Friedrich (Rela-
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tor), José Camargo, Moyses Pimentel, Euclides
Scalco, Nilson Gibson, Evaldo Gonçalves, RuyNe
deI e Olavo Pires. Aberto os trabalhos o Senhor
Presidente determinou que fosse lida a Ata da
reunião anterior que foi devidamente aprovada
pelos presentes. Logo após, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Conferencista convidado,
Doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, Procura
dor-Geral da República, que agradece a honra
com que foi distinguido para ser ouvido nesta
Subcomissão, e no decorrer de sua exposição
expor sobre os seguintes tópicos: ser contra a
adoção do Tribunal Constitucional, do Defensor
do Povo; para ele, o MinistérioPúblico bem apare
lhado suprime este instituto; defendeu a criação
de um órgão de representante dos Três Poderes
para examinar a inconstitucionalidade por omis
são; mecanismo que desvincule funcionalmente
o Procurador-Geral do Poder Central. Na fase in
terpelatória usaram da palavra, pela ordem, os
Senhores Constituintes: Euclides Scalco, Evaldo
Gonçalves, Ruy Nedel, Nilson Gibson e Fausto
Fernandes. O Senhor Presidente e o Senhor Rela
tor usaram da palavra para as perguntas e consi
derações finais. Após o término dos debates, o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos
membros da Subcomissão, convidados e em es
pecial a presença do ilustre Conferencista pelo
pronto atendimento e em contribuir com seu co
nhecimento os trabalhos desta Subcomissão. O
inteiro teor dos debates será publicado, após a
tradução das notas taquigráficas no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encer
rada a presente reunião às treze horas e vinte
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada no dia
oito de maio às nove horas e trinta minutos, com
a seguinte pauta: Audiência Pública com a pre
sença do Senhor Bispo de Bauru, Dom Cândido
Padín, atual Coordenador da Comissão de acom
onstituinte da CNBB. O Senhor Presidente, deter
mina que eu, Cfayton Zanlorenci, Secretário da
Subcomissão lavre a presente Ata, a qual depois
de receber os respectivos acompanhamentos ta
quigráficos, será levada à publicação, desde que
devidamente aprovada e devidamente assinada
pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)-Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos desta reunião da Subcomissão de Garan
tias da Constituição, Reformas e Emendas.

O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura
da ata da reunião anterior.

É lida a ata da 6" reunião ordinária.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Uma questão de ordem, Sr. Presidente. Eu
proporia à Presidência que consultasse os Consti
tuintes desta Subcomissão sobre a dispensa da
leitura das outras atas, para que já pudéssemos
ouvir o Procurador-Geral da República, porque
esse é um ato interno e poderíamos verificá-lo
depois.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitu
ra das demais atas.)

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Srs. Constituintes, sentimo-nos honrados, hoje,

com a presença em nossa Subcomissão do ilustre
homem público que, em 1958, foiVice-Presidente
da União Nacional dos Estudantes; em 1960, Ba
charel pela Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais; em 1961, Assistente Jurí
dico da Prefeitura do Distrito Federal; de 1962
a 1965, docente da Universidade de Brasília; em
1963, aprovado em 10lugar para o Ministério PÚ
blico do Distrito Federal; de 1965 a 1967, serviu
ao Supremo Tribunal Federal como Assistente
Jurídico do Ministro Evandro Lins e Silva;de 1969
até assumir a Procuradoria-Geral da República,
dedicou-se inteiramente à advocacia, predomi
nantemente no Supremo Tribunal Federal e no
Tribunal Federal de Recursos, sendo integrante
do grupo de escritórios organizados em Brasília,
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, pelo
ex-MinistroVítorNunes Leal; foi Conselheiro Sec
cional e Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e foiVice-Presidente do seu Conselho Fede
ral de 1979 a 1981.

Entre os seus trabalhos temos: "Contribuição
à Teoria do Direito Federal", "Da Competência
da Teoria do Ordenamento Jurídico", "Liberdade
e Direito de Asilo".

Desde 1979 tem proferido conferências, partici
pando de seminários em diversos Estados, sobre
temas ligados à Assembléia Nacional Constituin
te. Trata-se do Professor José Paulo Sepúlveda
Pertence, atual Procurador-Geral da República,
nascido em Sabará, em 21-11-37.

Tem a palavra S. Ex'

O SR. JOSÉ PAULOSEPÚLVEDAPERTENCE
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, funcionários
da Casa, meus Senhores, é impossível deixar de
agradecer à Subcomissão a honra deste convite,
que me dá a oportunidade de participar, por um
momento, desta tribuna, que é hoje a mais alta
da história contemporânea deste País, e de, assim,
parncipar, como cidadão, de um desafio que a
nossa geração histórica não tem o direito de per
der.

Não se trata de reincidir na Ilusão de que de
uma penada só, com a promulgação de uma
nova Carta Constitucional, se construa a demo
cracia, mas certamente trata-se de um momento
decisivo de fincar alicerces para esta obra de cons
trução da democracia, que é, por definição, uma
obra sempre macabada

Honra que seria para qualquer Cidadão, assu
me, para mim, um significado particular.

Ainda muito jovem, atlnqido pelos atos de arbí
trio, busquei, cassadas as primeiras opções da
minha vida, albergar a inquietude de uma cidada
nia que não se quis alienar numa das poucas
fronteiras restantes, que foi a tribuna da Ordem
dos Advogados do Brastl. E ali, particularmente
no Conselho Federal, um tema me preocupou
predominantemente: a pregação da Assembléia
Nacional Constituinte, a busca da leqitírrudade
perdida, desde quando a proposta autontária viu
ruir a falácia de sua eflciêncía, única bandeira
que se propunha em troca das liberdades cons
purcadas.

Hoje, reunida a Assembléia Nacional Consti
tuinte, é um estuário de um plexo de esperanças
tão grandes, que poucas terão convergido sob
a responsabilidade de um grupo de homens públi
cos deste País, que são V.Ex", os representantes
populares, chamados à elaboração da nova Carta,

responsabilidade, é claro agravada pela conjun
tura de crise em que se reúne a Assembléia Nacio
nal Constituinte. Mas já se disse, e com razão,
que a história das Assembléias Constituintes é
uma história de crises, e da sabedoria dos Consti
tumtes dependerá de que desta crise se saia para
o êxito ou para a frustração.

Quase invariavelmente uma Assembléia Nacio
nal Constituinte, precisamente porque correspon
de a uma momento de crise, traz, das próprias
circunstâncias que geraram a sua convocação,
um compromisso de mudanças, um compromis
so de ruturas com o passado imediato da Nação,
que desembocou nessa decisão de rever as pró
prias bases institucionais do País. E esta Assem
bléia, obviamente, não foge à regra. Ela se reúne
sobre os escombros da falência do autoritarismo,
que traz assim esse compromisso de rutura com
o passado recente de autoritarismo. Dai surge
um risco inevitável: a tendência de mudar por
mudar, para não parecer que se conserva qual
quer coisa que haja nascido, ou que se haja desen
volvido sobre o passado que se quer sepultar,
ou de consequente recusa de tudo o que é tradi
ção, recusa que pode envolver o que haja de bom
no entulho a ser removido.

São reflexões ditadas pelo convite para dialogar
com esta Subcomissão. Colocaram-me livreo te
ma dentro do tema geral de "Garantias da Consti
tuição, Reformas e emendas," Ao ler o título que
se deu a esta Subcomissão, soou-me como frase
já vista e logo verificaria que a óbvia fihação da
temática desta Subcomissão está no último título
da Constituição italiana, depois transplantada para
a Constituição portuguesa em 1975, que tem,
precisamente, a italiana, como título geral, "Ga
rantias da Constituição" e, como subtítulos, "o
Tribunal Constitucinal, a Corte Constitucional ita
liana e as reformas constitucionais, as leis consti
tucionais".

Prendo-me a esta primeira seção, à idéia da
Corte Constitucional, tema que o acompanha
mento do noticiário sobre os trabalhos da Consti
tuinte revela traduzir uma tendência, crescente
da Assembléia. Essa tendência, a concretizar-se,
envolverá uma rutura significativa com uma inva
riáveltradição repubicana brasIleiroa a do controle
estritamente jurisdicional da constitucionalidade
das leis, a entrega à própria organização judiciária
ordinária do controle da constititucionalidade das
leis, em geral dos atos normativos do poder pú
blico

O tema, exatamente por envolver essa brusca
rutura ou tradição centenária da República, mere
ce, a meu ver, a mais madura das reflexões. Há
razões para essa mudança tão brusca? Eu assu
mo, perante esta Subcomissão, insuspeito de
compromissos com o passado recente, a respon
sabilidade de ir contra a aparente corrente das
tendência da Assembléia, por considerar que com
os aperfeiçoamentos que a experiência indica, o
sistema brasileiro de controle de constituciona
lidade é antes, de aperfeiçoar, do que de abando
nar, porque, por obra das circunstâncias, dos per
calços de sua evolução constítuctonal, o Brasil
construiu o que me parece, talvez,o sistema mais
avançado de controle hoje revelado no Direito
Comparado.

Se, não obstante, há críticas e críticas proce
dentes à eficácia real das Constituições, não creio
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que a sua raiz, que é a verdadeira raiz dessas
críticas, que são, em grande parte, procedentes,
esteja no sistema de controle, ao menos em suas
linhas básicas, mas em pormenores que podem
ser corrigidos sem abandono do que há nesse
sistema brasileiro de uma obra a preservar e não
a destruir.

O problema do controle de constitucionalidade
é sabidamente o mais dramático de uma elabo
ração constitucional. Toda constituição, sobretu
do toda constituição modema é um manifesto
de esperanças, não mais um esquema neutro de
instituições, mas uma afirmação de valores que
se pretendem ver realizados na vida social e no
cotidiano do homem comum, esperanças que
claramente se frustrarão se não se estrutura um
sistema eficaz de controle da fidelidade do dia-a
dia do jogo dos poderes aos compromissos que
se pretenderam estáveis, que se pretenderam es
tabilizar com a sua consagração constitucional.

É óbvio, em todos os seus desdobramentos
teóricos, o tema do controle de constituciona
lidade não se comportaria na brevidade que a
angústia do tempo, com que joga esta Assem
bléia, impõe ao nosso diálogo, de tal modo que
o momento não permite divagações teóricas. Re
cordo apenas em síntese apertada, que o Direito
Comparado revela, desde que o problema se põe,
modemamente, a partir das revoluções do século
XVIII, três métodos de controle, de certo modo
todos eles já conhecidos na evolução do Direito
Constitucional Brasileiro: o primeiro, é o puro sis
tema político de controle, cujo campo fértil tem
sido o Direito Francês ou variações de métodos,
mas sempre mantendo a idéia básica de que deve
caber a um órgão político, seja o próprio órgão
Legislativo, seja a uma comissão dele, seja um
órgão estritamente derivado do órgão Legislativo,
li tarefa de controlar preventivamente a eventual
infidelidade da lei à Constituição.

Esse sistema politico é conhecido, traz desde
a Revolução Francesa a desconfiança histórica,
e historicamente explicada ao tempo da Revolu
ção Francesa, dos revolucionários do pensamen
to constitucional revolucionário em face dos juízes
do Anden Régime. Dai a premissa da soberanía
absoluta da lei, cuja constitucionalidade se confia,
repito, ao próprio Legislativo, ou a órgão a ele
subordinado, controle puramente preventivo, co
rno uma etapa de elaboração da própria leiordiná
ria. Ainda hoje, sabidamente, embora criando um
órgão de maior autonomia frente ao Legislativo,
conselho Constitucional, o constitucionalismo
francês permanece fiel a esta linha invariável de
sua evolução no particular. O Conselho Constitu
cional intervém obrigatoriamente quando se trata
das leis orgânicas, e, no nosso sistema, mutatis
mutandis corresponderia às nossas leis comple
mentares e aos regimentos internos nas Casas
do Parlamento. Aí, obrigatoriamente, antes da pro
mulgação, a lei é submetida a uma decisão prévia
sobre a sua constitucionalidade, confiada ao Con
selho Constitucional, órgão de composição mista,
um terço de nomeações do Presidente da Repú
bica, um terço de nomeações de cada uma das
Casas do Parlamento.

Tivemos no Brasil, na Constituição do Império,
uma filiação tipicamente francesa, onde se con
fiava à própria Assembléia Geral, ao próprio Parla
mento Imperial não só o poder de velar pela guar
da da Constituição, mas até o de interpretar a

lei, traindo bem toda a criação revolucionária ou
francesa, particularmente napoleônica, da tenta
tiva ilusória de construir um Judiciário, como um
aplicador automático de uma lei inequivoca, de
tal modo que se chega à ingenuidade de proibir
ao juiz não apenas, o que seria impensável para
o constitucionalismo francês, o de recursar a apli
cação de uma lei de cunho consticucional, mas
até) ilusoriamente, o poder de interpretar essa lei.

E óbvio que a ineficácia desse sistema fatal
penitencia o próprio órgão elaborador da lei em
seu controle, leva, hoje em termos de Direito
Comparado, a sua total decadência, à medida
em que se avolumam os vários outros sistemas
de controle de constitucionalidade, mas todos
eles com a preocupação exatamente de destacar
do Legislativo essa tarefa, que, ao contrário, se
converteria em simples autômato.

Hojea base de peculiaridade da sua teoria cons
titucional, o sistema político, já abalado pela atual
estrutura do Conselho Constitucional Francês,
subsiste como uma particularidade do regime
constitucional dos países socialistas da Europa.

Há afora os govemos dos países socialistas,
em que esse controle de constitucionalidade deve
ser confiado ao Parlamento, uma clara tendência
para o controle judicial ou variações que giram
em tomo de dois temas básicos: o chamado siste
ma difuso, de fllíaçãonorte-americana e o sistema
concentrado do Conselho de Constitucionalidade,
chamado sistema austríaco, em homenagem à
Constituição da Austria de 1920, que é a sua pri
meira sistematização, devida ao gênio de Hans
Kelsen.

As linhas bases desses sistemas fundamentais
são primeiro o sistema difuso, que parte da pre
missa de que a lei, se inconstItucional, é um ato
nulo. Conseqüentemente, traz o controle ou con
cebe o controle como inerência à própria função
jurisdicional. Os sistemas têm raízes remota em
toda a sua evolução constitucional americana, a
partir do próprio controle, do próprio período co
lonial, em que se punha o problema de controlar,
a lei dos primitivos parlamentos das diversas colô
nias, a Carta Real, que lhe fixara as normas básicas
da organização, até a sua fixação, já no regime
constitucional federativo, na célebre decisão to
mada. Em síntese, o juiz, que em caso concreto
qualquer, posto diante de um conflito entre duas
normas, se tem normas da mesma hierarquia,
resolve pela simples prevalência da norma poste
rior que foi definida. Mas pode ocorrer um conflito
segundo entre normas de hierarquia diversa, em
particular, que o conflito se dê entre a norma
constitucional e a norma da legislação ordinária.
Neste ponto, na teoria americana o dever do juiz,
posto entre esse conflito, era optar pela norma
da maior hierarquia. E, por isso, não aplicar ao
caso concreto, a lei que tenha por inconstitucio
nal.

O defeito desse sistema difuso, é óbvio. Como
se trata de não aplicar àquele caso a lei reputada
inconstitucional, a eficácia dessa declaração de
inconstitucionalidade, no caso concreto, restrin
ge-se àquele caso concreto, e, por isso, gera em
tese, a possibilidade de decisões divergentes de
a mesma lei ser aplicada a um caso e não ser
aplicada a outro conforme pareça ou não pareça
inconstitucional, ao juiz incumbido da decisão da
lide do caso concreto. Éóbvio que, nos constextos

sul-americanos, essa deficiência é minimizada em
grande parte por se tratar de um direito de forma
ção jurisprudencial, por se tratar de um direito
em que a força de um precedente como que
garante a expressão da declaração da inconstitu
cionalidade do caso concreto em que ela tenha
sido proclamada, para os casos futuros.

Em países como o nosso, de formação conti
nental européia, onde é muito menor, onde não
é compulsória a força do precedente jurispruden
cial,é claro que o sistema difuso americano levaria
toda a inconveniência da instabilidade das decí
sões e do resultado do controle de constitucio
nalidade.

A esse sistema o Direito Continental Europeu
contrapôs, particularmente a partir do primeiro
pós-guerra, o hoje aperfeiçoado e construído sis
tema de controle concentrado, que leva à Corte
Constitucional.

Em síntese, em 1920, uma Corte Constitucional
controlava, em tese, a constitucionalidade das leis
federais que ofendessem a autonomia dos Esta
dos federados e por provocação deles. E, vice
versa, a constitucionalidade das leis locais, me
diante iniciativa do Governo Federal, quando os
tensivo dos Poderes da organização central do
Estado federal

E, no segundo após-guerra, deixando em parte
outras evoluções parciais, este sistema concen
trado se difunde geograficamente por diversos
países da Europa e se amplia não apenas para
os conflitos gerados entre Estado e União, para
usar da nossa terminologia, na sua criação aus
tríaca, para controle global de qualquer inconstitu
cionalidade, de qualquer conflito entre a lei e todo
o arcabouço constitucional. Recebem sobretudo
logo no segundo pós-guerra, as suas grandes
constituições européias da época, aperfeiçoa
mentos notáveis: a Constituição italiana e a Cons
tíunção da Alemanha Ocidental.

O esquema concentrado, organicamente tem
por base a idéia de uma corte constitucional posta
de fora, ou pelo menos paralelamente à organi
zação ordinária e judiciária, de composição predo
minantemente politica, e encarregada com exclu
sividade do exame da constitucionalidade da lei,
não mais como no sistema americano, não mais
com vistas à solução de um caso concreto, mas
em tese e, consequentemente, com eficácia geral.
Uma vez declarada inconstitucional, a eficácia
dessa decisão da Corte Constitucional já não se
circunscreve ao caso concreto, se por acaso tenha
surgido a discussão constitucional, mas vale co
mo uma anulação, em tese, da própria lei, que
assim perde a sua eficácia em relação à Corte.
Em compensação, ao contrário do que ocorre
no sistema americano, esse juiz em missões ordi
nárias não pode deixar, ele próprio, de acusar
uma lei, por entendê-la Inconsutuclonal. O siste
ma mais difundido é aquele em que, surgida a
alegação de inconstitucionalidade de uma lei, o
juiz deve suspender o processo e submeter aquela
argúição, de inconstitucionalidade a Corte Consti
tucional. Repelida a argüição, se segue o processo
normalmente e aplica-se a lei. Acolhida a argúi
ção, essa decisão tem efeito genérico e, conse
quentemente desaparece a lei não só em relação
àquele caso, mas como se tivesse desaparecido
da ordem jurídica.

Um grande autor ítahano contemporâneo, Mau
ro Capeletti em obra recente, busca demonstrar
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que os dois sistemas - o americano, com o con
trole difuso estritamentejurisdicional, e o europeu,
do controle concentrado - tendem, na verdade,
a se aproximar, através de numerosas fórmulas
híbridas. Creio que, nesta linha anotada por Cape
letti, o sistema brasileiro vigente é o exemplo mais
expressivo da completa simbiose dos dois siste
mas a meu ver sempre ressalvados os aperfeiçoa
mentos que possam vir a sofrer, conseguindo reu
nir as vantagems decisivas de ambos tanto de
sistema difuso quanto do sistema concentrado.

É sabido que a primeira Constituição Republi
cana, de 1891, não só neste particular mas no
seu conjunto, é uma perfeita, precisa obra de ra
cionalização do sistema constitucional america
no. No campo que ocupa, do controle de consti
tucionalidade, a Constituiçáo de 91 põe assim,
em termos de norma espressa, tudo o que há
mais de um século, à época, vinha construindo
a jurisprudência americana.

Mas, é óbvio que tem o seu calcanhar de Aquiles
na eficácia restrita ao caso das declarações de
inconstitucionalidade do sistema difuso. Faltava
ao sistema jurídico brasileiro o dogma de estar
indeciso, vale dizer da força obrigatória do preten
dente que na Constituição norte-americana, mini
mizava ou neutralizava a eficácia relativa da deci
são de inconstitucionalidade, na medida em que,
pelo menos quando atinge a declaração de in
constitucionalidade o patamar da Suprema Corte,
tem na prática a mesma eficácia geral do sistema
concentrado.

Daí, e sob o influxo dos primórdios do sistema
concentrado, que coincidem com as Constitui
ções européias do primeiro pós guerra - Áustria,
Tchecoslováquia e Weimar - a Constituição bra
sileira de 1934 adotou, sem o abono do sistema
difuso, mecanismos típicos do sistema concen
trado.

A primeira delas é a conciliação do sistema
concentrado, que se mantém, e o poder dado
ao Senado Federal, uma vez declarada a inscons
titucionalidade de uma lei, de suspender a execu
ção dessa lei.Valedizer que a decisão do Supremo
Tribunal até entáo se mantinha fielàs linhas clássi
cas do sistema americano, como a decisão para
o caso concreto. Mas uma vez tomada definitiva
mente pelo Supremo Tribunal, essa decisão per
mitia que o Senado desse eficácia geral àquela
decisão e suspendesse a execução da lei decla
rada inconstitucional pelo Poder Judiciário. E sur
ge o primeiro ensaío de um controle direto, ainda
bem restrito, no campo que, atormentou particu
larmente o Constituinte de 1934, na medida em
que foi cego às grandes crises, às maiores crises
políticas da Primeira República, que é o campo
da intervenção federal. E no campo da interven
ção federal que surge, entáo, com a Constituição
de 34, o primeiro ensaio de controle direto preven
tivo. Além de intervenção, era submetida ao Su
premo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral
da República, e só depois de declarada a sua
constitucionalidade pelo Supremo é que a inter
venção se poderia fazer.

A de 1946 segue as linhas da de 34, mantém
o mecanismo da suspensão pelo Senado como
instrumento de generalização do efeito da decla
ração de inconstitucionalidade, no caso concreto,
pelo Supremo Tribunal Federal, e mantém, em
bora com alterações do seu mecanismo, a repre
sentação do Procurador-Geral, ainda no texto ori-

ginal da Constituição de 46, vinculada ao pro
cesso político de intervenção federal.

Em síntese, aqueles princípios constítuclonais,
chamados princípios sensíveis, impostos na
Constituição Federal à observância, à obediência
dos Estados-Membros, sob pena de intervenção
federal, tinham a sua infrigência, seja por uma
lei, seja por um ato de qualquer dos Poderes Públi
cos Estaduais, submetida previamente, mediante
representação do Procurador-Geral da República,
ao exame do Supremo Tribunal Federal.

Criava-se, assim, já aí, um típico mecanismo
do sistema de controle concentrado, de controle
direto. Não era necessário que o problema consti
tucional surgisse em concreto, num conflito de
interesses de um processo para que pudesse ele
ser levado ao Poder Judiciário. Uma lei estadual,
por exemplo, que se entendesse ofensiva de qual
quer dos princípios sensíveis - sistema republi
cano, separação e independência dos Poderes,
apreciação de contas dos Poderes Públicos, ga·
rantia do Poder Judiciário - uma vez surgida
no Estado, independentemente do surgimento de
qualquer conflito concreto na sua aplicação, po
deria ser submetida pelo Procurador-Geral ao 'su
premo Tribunal. E, declarada a violação do prin
cípio constitucional federal, poderia dar margem
à intervenção federal, organismo de grande utili
dade política, na medida em que jamais se teve
que recorrer à intervenção efetiva nos Estados,
com base na violação desses princípios constitu
cionais. O que invariavelmente ocorreu é que, de
clarada inconstitucional a lei e suspensa a sua
eficácia pelo Senado Federal, a isso se reduzia
a intervenção federal: submetiam-se os Estados
à decisão da Suprema Corte e evitava-se, com
isto, o pretexto ou a política da efetiva intervenção
no Governo do Estado.

Mas, ainda a de 46, ao lado desse controle
concentrado específico, voltava para a interven
ção federal, para a plenitude do sistema difuso,
até que, em 1965, por aquelas tentativas de pre
servação e de modernização da Constituição de
46, que significaram a reforma do Poder Legis
lativo e a reforma do PoderJudiciáno - Emendas
Constitucionais noS 17 e 18, se não me engano
- se dá o grande salto. O sistema original de
46 só conhecia o controle direto de leis e atos
estaduais, em face da Constituição Federal, e em
face de alguns princípios da Constituição Federal,
aqueles enumerados como dando causa, como
protegidos pela sanção maior da intervenção fe
deral no Estado.

O controle de constitucionalidade da lei federal
e das leis estaduais, em outras hipóteses, perma
necia restrito ao sistema difuso, ao sistema ameri
cano clássico, apenas completado o sistema difu
so com a possibilidade da suspensão da lei pelo
Senado, dando eficácia genérica à decisão judi
ciária.

O grande salto - repito - ocorre com a refor
ma de 1965, em que não só se mantém o que
vinha do texto original de 46, vale dizer, o sistema
difuso e o controle direto como fase do processo
de intervenção federal, mas que cria um outro
tipo de representação por inconstitucionalidade,
já desvinculado do problema de intervenção fede
ral e, por isso, abrangendo não apenas leis e atos
normativos estaduais, mas leis e atos normativos
federais.

Com isto, completava-se a evolução do sistema
brasileiro, no sentido da completa integração dos
dois sistemas. Instituiu-se, aí, o controle direto,
nos moldes iniciados com a Constituição austría
ca e aperfeiçoado pelas Constituições italiana e
alemã, sem qualquer prejuízo - este o ponto
que gostaria de frisar - do sistema difuso, que
entre nós se aperfeiçoara desde 1934 com a supe
ração da sua deficiência básica, que é a eficácia
relativa, a eficácia limitada ao caso concreto, com
o mecanismo da suspensão pelo Senado Federal,
com eficácia genérica, com eficácia universal da
lei declarada inconstitucional.

É neste sentido, é neste quadro construído a
partir de 1965, em que convivem, em que se
conjugam harmonicamente os dois sistemas bá
sicos de controle eficaz de constitucionalidade 
sistema difuso e sistema concentrado - que me
parece que esta idéia emergente de uma Corte
Constitucional, com conseqüente inflexão pelo
sistema exclusivamente concentrado de controle
de constitucionalidade das leis, significana um re
trocesso. É que o sistema concentrado elimina,
necessariamente, o sistema difuso, a não ser nu
ma experiência singular da Constituição portu
guesa, que tenta compatibilizar os dois sistemas.
O exemplo clássico é o vigente na Itália,na Alema
nha, na nova Constituição espanhola, de levar à
Corte Constitucional toda argüição de inconstitu
cionalidade que surja em qualquer processo, ou
levá-Ia em tese, mediante iniciativa de órgãos qua
lificados, governamentais ou parlamentares.

Isso leva, necessariamente, a introduzir, sobre
tudo quando o problema da constitucionalidade
das leis tende a expandir-se com a inevitável e
fatal ampliação do espectro de normas constitu
cionais, um mecanismo judiciário em que a lenti
dão será, talvez, o pior dos efeitos, um elemento
a mais de protelação, que é a submissão sistemá
tica, à Corte Constitucional, de cada alegação de
inconstitucionalidade que surgir em qualquer pro
cesso. Protela mais e castra a eficácia de alguns
mecanismos estritamente férteis do sistema brasi
leiro, de que são exemplos maiores o mandado
de segurança e o habeas corpus, dada a ime
diata execução da sentença que os concede, ain
da em primeiro grau que, adotado o sistema con
centrado, necessariamente se protelaria, com a
necessidade da prévia submissão da alegação de
inconstitucionalidade a uma Corte Constitucional.
E um defeito que me parece talvez maior é que
concentra numa Corte Constitucional de cúpula
o compromisso com a Constituição, ao contrário
do sistema difuso, que faz de cada juiz, na mais
remota comarca no interior do País, na causa
de menor significação econômica, um guarda da
Constituição. É óbvio que a idéia da adoção do
sistema europeu de Cortes Constitucionais parte
de duas críticas ao sistema vigente. A primeira,
ao próprio Supremo Tribunal. Eu chamaria, eu
situaria como uma crítica à impermeabilidade de
um tribunal composto por juízes vitalícios às mu
tações políticas. E preciso, em primeiro lugar, não
imputar ao Supremo Tribunal os vícios das Cons
tituições autoritárias. Seria ilusório, seria ingênuo
pensar que a revolução democrática de um siste
ma constitucional autoritário partisse de um tribu
nal. Eu ouso pensar que, se aos invés dos juízes
vitalícios, tivéssemos tido nos vinte anos de autorí
lítica, maior teria sido a sua adesão às premissas
do regime autoritário. Certo é que, com todas,
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as limitações trazidas, não desconheço, o método
de sua composição e do próprio sistema Constitu
cional autoritário que exerceu o seu poder nas
últimas décadas, o controle de constitucionali
dade pelo Supremo Tribunal tem apresentado re
sultados apreciados. E há alternativas de aperfei
çoamento para as criticas dirigidas ao Supremo
Tribunal, como cúpula de nosso sistema de con
trole de constitucionalidade, a um só tempo o
sistema difuso, que pode sempre chegar ao Su
premo Tribunal pelas vias normais de recursos
e do sistema concentrado, em que a represen
tação do Procurador-Geral da República submete
diretamente, em tese, argüição de inconstitucio
nalidade de uma lei. A Corte Constitucional pre
tende superar esta pretendida impermeabilidade
de uma Corte vitalíciaàs mutações políticas com
juízes temporários eleitos. Pode isso superar uma
certa tendência imobilísticadas Cortes judiciárias.
Mas é preciso uma madura, fria e desapaixonada
reflexão,à luz dos nossos costumes políticos, so
bre as conseqüências que seria submeter previa
mente o juiz da Suprema Corte aos desgastes
de uma disputa eleitoralno Parlamento. Háoutras
formas de impermeabilização. Quem tomar con
tato com a Suprema Corte americana, a sua rica
história das nomeações para a Suprema Corte
americana, perceberá, eu digo com todo respeito,
que a falha talvez não esteja no sistema, mas
na omissão, na formalidade inútilem que se trans
formou a aprovação dos nomes pelo Senado Fe
deral. Na verdade, ao contrário do que ocorre
nos Estados Unidos a cada nomeação, o que
a vida, as idéias, os compromissos, o posiciona
mento filosófico e político que muitas vezes até
os antecedentes mais dramáticos foram ditados,
são submetidos ao debate público, às vezes de
morado no Senado americano, e se difunde, en
quanto dura no Senado a apreciação do nome
por instituições civis de todo país, pelas corpo
rações dos advogados, pelas universidades, pela
imprensa, a tradição brasileira,repito,é uma abso
luta omissão e, uma vezpor outra, sofre um ligeiro
abalo apenas na medida em que o indicado seja,
como algumas vezes foi, alguém que saia de um
govemo ao qual.se pretendia ferircom a eventual
recusa do nome. Os dois casos de juízes do Su
premo Tribunal, nos últimos trinta anos, que tive
ram uma aprovação apertada, demonstra bem
isso. Não se discutia a pessoa, não se questionava
a sua orientação filosófica, o seu compromisso
político, mas apenas se pretendeu uma derrota
política a um Governo que se pretendia atingir.
Antes de 64, um caso, depois de 64, outro. Esse
controle de nomeações, criação de mecanismo
que obriga a materializarum debate amplo sobre
o nome, me parece eficaz como forma de demo
cratização, afora outras idéias que seriam aprofun
dadas, e que chegariam até à mais radical delas,
que é a da limitação temporal do exercício no
Supremo Tribunal.

Outro ponto crítico do nosso sistema de con
trole de constitucionalidade, pelo menos do seu
prisma mais dramático, mas politicamente sensí
vel, que é o do controle direto, é que o sistema
brasileiroentregou privativamenteao Procurador
Geral da República a possibilidade eJe provocar
o controle da constitucionalidade. E claro que
é preciso repetir as proporções verdadeiras, o que
isso constitui de limitação. Em primeiro lugar,
porque o sistema brasileiro,como tivemos a opor-

tunidade de recordar, introduziu um método de
controle direto, mantendo incólume o método de
controle difuso, de tal modo que em termos de
interesses individuaisviolados, é óbvio que a falta
de iniciativa do Procurador-Geral não afetará a
defesa daquele direito.Mas, há, é evidente, carga
de procedência na criticaque se fazà privatividade
do Procurador-Geral. Em primeiro lugar, nenhu
ma crítica que diz menos com a privatividade,
porque vamos de logo abandonar uma posição
ingênua de uma ação popular direta de inconstitu
cionalidade. Não se conhece em parte alguma
do mundo, até pelos perigos que ela pode trazer,
até pelos perigos que a idéia de ação popular,
vale dizer, de submissão automática ao Supremo
Tribunal de qualquer arqüíçâo de inconstitucio
nalidade, formulada por qualquer pessoa, do que
na vinculação estreita em termos de relação e
confiança entre o Procurador-Geral da República
e o Poder Executivo.Aitalvezesteja o ponto prin
cipal da crítica. E passa por outro caminho que
levaa outra problemática, que não é da instituição
de Corte Constitucional nem a do abandono da
perfeita simbiose construida pela dimensão cons
titucionalbrasíleriaentre o sistema difuso e o siste
ma direto. Ela passa necessariamente por meca
nismos constitucionais que desvinculem o Procu
rador-GeraI da relação de absoluta confiança, ou,
em termos concretos, da demissibilidade ad nu
tum perante o Poder da Justiça. Mas,além disso,
eu creio que se deva também ampliar a iniciativa
da representação de inconstitucionalidade. No es
boço do anteprojeto da Comissão Afonso Arinos,
em que tive a honra de relatar os capítulos do
Poder Judiciário e do MinistérioPúblico, procurei
demarcar uma proposta concreta de ampliação
desta legitimação do Procurador-Geral da Repú
blica para a representação por inconstituciona
lidade. A representação, ali se disse, será encami
nhada pelo Procurador-Geral da República, sem
prejuízo do seu parecer contrário, quando funda
mentadamente a solicitar;o Presidente da Repú
blica, ou o Presidente do Conselho dos Ministros,
na hipótese de um regime parlamentarista qual
quer; as Mesas do Senado Federal ou da Câmara
.dos Deputados, no sentido da proteção da mino
ria, um quarto dos membros de uma das Casas;
o Governador, a Assembléia Legislativados Esta
dos; ou, adotando idéia que me é muito cara,
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados,
mediante deliberação tomada por seus membros.

São estas, Srs. Constituintes, pedindo escusas
pelo desordenado das Idéias, as considerações
que eu trago Assumo, é claro, com a postura
que defendi, o risco da defesa da continuidade
contra uma tendência de mudanças, mas cons
ciente de que o poder soberano para decidir a
respeito é exclusivamente a Assembléia Nacional
Constituinte.As minhas objeções às reflexõesque
solicitei a V. Ex-s, hão de ter, assim, o sentido
de um chamado à reflexão, de que a mudança,
de que a ruptura do sistema vigente não seja
uma mudança pelo atrativo da mudança, mas
seria parte da identificação da verdadeira raiz das
criticas procedentes que, eu repito, a mim parece
menos ao sistema do que aos resultados concre
tos de sua aplicação, sem o risco de romper e
de abandonar o que é positivo na tradição consti
tucional brasileira.São com estas pobres reflexões
que eu agradeço uma vezmais a honra do convite.
Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Srs. Constituintes,terminamos de ouvira brilhante
palestra de S. Ex", o Sr. Procurador-Geral da Repú
blica, que neste momento passará a ser interpe
lado pelos Srs. Constituintes membros desta Sub
comissão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Eucli
des Scalco.

O SR. CONSTITQlNTE EUCLIDES SCALCO
- Quero cumprimentar inicialmente V. Ex", Dr.
Sepúlveda Pertence, pela exposição. Acho que
o importante das discussões que nós fazemos
nesta Subcomissão é o contraditório. Nós tivemos
diversas posições de personalidades e autorida
des que vieram aqui, umas defendendo o Tnbunal
Constitucional, e outras se colocando contra, co
mo é o caso de V. Ex". Disse ontem e repito:
não sou advogado; sou farmacêutico. Então é
difícil tratar de problema,de Constituição. Mas,
pela sensibilidade políticade uma vida nessa ativi
dade, vou trazer a inquietação que senti na base
popular. O povo não acredita na Justiça! E o povo
muitas vezes faz a justiça pelas próprias mãos.
No meu Estado, Paraná, nos últimos 60 dias tive
mos três linchamentos. Essa é uma demonstra
ção clara de que o povo não crê na Justiça. Sabe
mos que a Justiça funciona mal, que ações per
correm gabinetes da I', 2' e última instância; anos
demandam para que se tenha uma posição. O
Supremo é constituído de nove Ministros, os tribu
nais de Justiça do Estado, alguns com mais, ou
tros com menos desembargadores; enfim, al
guns, para agilizara Justiça, criaram os Tribunais
de Alçada, outros não têm. Existem juristas e ad
vogados que são a favorde que se amplie o Tríbu
nal de Alçada,outros são contra. Enfim, são arran
jos que se fizeram para tentar avançar e agilizar
a Justiça. De outra parte, foi dito ontem, nesta
Subcomissão, que a Justiça foi feita para o rico
e não para o pobre.

Houve um caso em minha cidade em que me
nores eram instrumentalizados para roubar, a fim
de que um estabelecido vendesse a mercadoria
roubada. Os menores foram presos, a mercadoria
foiencontrada na casa do cidadão, com etiquetas,
sendo vendida. Os menores ficaram presos e o
cidadão, que era o corruptor, que era o agente
do roubo foi libertado de imediato, através de
um habeas corpus. Então, esses fatos mostram
claramente que o povo tem razão para não acre
ditar na Justiça.

Pela sensibilidade política,sou favorável ao Tri
bunal constitucional. Por quê? Não tenho maiores
razões, não sou especialista da área, não entendo
do assunto, é a sensibilidade política que me faz
crer. Encanta-me a idéia de que a descentrali
zação do poder e a socialização das decisões é
uma forma moderna de encontrar a saída para
os problemas que vivemos, e a exposição de V.
Ex" foi nesse sentido: que todos têm o dever de
garantir a Constituição - desde o Juiz da l'lns
tância, lá do fim do Estado do Amazonas ou do
meu Estado do Paraná. Em princípio a idéia en
canta, porque é democrática. Agora, a experiência
tem demonstrado que isto não acontece, e o que
há é um desencanto total com a Justiça.

As questões da reforma agrária no Brasil se
arrastam; a desapropriação, as demandas nesta
área levam às vezes 40, 50 anos. Então para agili
zar,na ânsia de resolvero problema, alguns deferi-
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dem a criação da Justiça Agrária.Mas tudo isso
são formas de procurar uma maior eficácia do
instrumento de um Poder, que é o Poder Judiciá
rio. Ainda ontem se dizia que uma das formas
de dar maior eficiência ao Poder Judiciáno é a
sua independência financeira. Eu coloquei que
no meu Estado, o Paraná, foram destmados 6,5%
do orçamento do Estado para o Tribunal e nem
por isso o Tribunalse tornou mais eficiente.Então,
são todas questões que me assaltam, preocu
pam-me nesse aspecto. V. Ex"disse que o Vice
Presidente da Ordem já defendia a Assembléia
Nacional Constituinte. Quero dizer a V. Ex" que
em 1976, como Presidente do MOB, do Paraná,
quando Alencar Furtado foi cassado, na nota de
repúdio que nós, os peranaenses, fizemosnaquela
oportunidade, no primeiro item de conclusões co
locamos que a única forma de o Brasil sair do
atoleiro em que estava metido, do arbítrio, era
a convocação de uma Assembléia NacionalCons
tituinte. Sabemos que a Ordem dos Advogados
de Brasília e a Conferência Nacional dos Bispos
tiveram um papel Importantíssimo nesta transição
democrática, como entidades independentes, ao
lado do massacrado e escorraçado MDBe poste
riormente PMDB, principalmente ao MOBno pe
ríodo mais negro da ditadura. Então, ilustreProcu
rador-Geral da República,Dr.Sepúlveda Pertence,
V. Ex", quem admiramos há muito tempo, pelas
suas posições e pela vida que levou nessa luta,
nessa transição, chegamos à Assembléia Nacio
nal Constituinte e tudo isso nos assalta. Acho que
é o momento de trazermos para esta Assembléia
tudo aquilo que a sociedade reclama, não inte
ressa se agrade ou não a uns ou outros, temos
a obrigação de trazer à discussão todos esses
problemas.

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- Honra-me, particularmente, haver provocado
a intervenção de um homem público, como o
Constituinte Euclides Scalco, por quem nutrimos
antiga admiração.

A inquietação de V. Ex', que não é bacharel,
revela, em relação ao problema da Justiça no
Brasil,para nós, engajados no dia-a-dia do Poder
Judiciário, sem perda da consciência política no
problema do Judiciário, mais do que inquieta,
atormenta e envergonha. Tudo que V. Ex"disse,
sem vacilações, eu poderia subscrever depois de
décadas de experiência no Ministério Púbhco, de
base na advocacia e, hoje, nesta eventualidade
no exercício da Procuradoria Geral da República.

Creio, eminente Constituinte Euclides Scalco,
que não está no Tribunal Constitucional, nem a
rigorna discussão sobreesse problema de cúpula
do Poder judiciário, em que estamos empenha
dos, de garantia da Constituição, de controle de
constitucionalidade, não está aí o problema real
da estrutura judiciária do País. Talvez aí esteja,
sim, o fracasso das sucessivas tentativas de refor
mas do Judiciário. Elas se perderam na discussão
elegante e que a nós, juristas, é claro, intelectual
mente seduz, de aspectos de cúpula, como a or
ganização do Supremo Tribunal, a questão do
recurso extradordínárío, o problema do controle
de constitucionalidade, o controle direto, o con
trole difuso. Na verdade, a origem do descrédito
está no dia-a-dia, está no que há de mais corri
queiro da prestação da Justiça. É na causa míni
ma, na causa pequena, criminal ou Civil, na inca-

pacídade do aparelhamento judiciário para dar
resposta pronta e eficaz à demanda do homem
comum, levando, por uma série de fatores, a essa
justiça, que no crime só existe para o pobre, e
no civil é inacessível ao pobre, a sensação de
desproteção dos direitos mínimos e de conse
quente descrédito no aparelho judiciário.

Eu creio que, afora algumas soluções teorica
mente equacíonadas, este problema global que
nos atormenta, que nos envergonha, repito, está
menos na discussão da estrutura constitucional
do Poder -Judicíárlo do que na decisão política
de investir na infra-estrutura do Judiciário, de in
vestir em mecanismos simples, rápidos, mfor
mais, de aproximação da justiça às demandas
de uma sociedade de massa.

Estará, sobretudo, nos juizados de pequenas
causas, na superação do estrangulamento do Po
der Judiciário, sobretudo na área penal, com a
enormidade de causas sem nenhum relevosocial.
Será precíso uma certa atitude de coragem, por
exemplo, na descriminalização de uma série de
condl;'tas sem maior relevo social, que podem,
tranqüilamente, ser postas, deslocadas para o âm
bito de infrações administrativas, deixando ao in
conformado provocar sobre elas o eventual con
trole jurisdicional.

Mas, realmente, o que não é possível mais, em
outro aspecto, que a mim, particularmente, hoje,
toca profundamente, é o fenômeno da sistemática
impunidade dos grarides crimes econômico-fi
nanceiros. O que não é possível e tive oportu
nidade de dizer há poucos dias, numa entrevista
à imprensa, é que se pretenda misturar no mesmo
juízo,com as mesmas formalidades, com o mes
mo número de recursos, uma questão que envol
va um complexo conhecimento de sistema finan
ceiro, de comércio intemacional, de câmbio, com
o estrangulamento total das pautas dos juízos cri
minais e verificarem batidas de automóvel, de que
decorreram arranhões ou quebra de joelho.

É preciso, repito,a coragem de ver as limitações
do que deva ser posto no Poder Judiciário. É
preciso ver que há uma série de demandas impor
tantíssimas para os seus personagens, que é mais
importante decidir com rapidez do que ter a ilusão
de que, para resolvê-Ias, se possa movimentar
todo o mecanismo de instâncias sucessivas, de
tribunais, de recursos, corno hoje ocorre no País.

Creio, então, que nessa construção, na base
de mecanismos populares de justiça é que passa
a superação desse descrédito.

Não há solução possível, para um país pobre,
que não passe por isso, pelo informalismo, pela
descriminalização, pela solução rápida e, se ne
cessário, algumas vezes com a coragem de deci
são irrecorrível de pequenas causas cíveise crimi
nais, com o descongestionamento dos órgãos de
cúpula e, repito,não creio que o Tribunal Constitu
cional possa trazer nenhuma contribuição deci
siva a essa problemática.

Outro problema sério, da execução das consti
tuições, este, sim, é um problema dramático do
DireitoConstitucional moderno.

Adiscussão em que ainda se comprazem tantas
pessoas boas sobre Constituição sintética ou
Constituição analítica, creio que é, hoje, uma dis
cussão de utopia. Nenhuma Constituição demo
crática, de um Estado moderno, conseguirá ser
sintética.

A Constituição sintética tinha sua razão de ser,
não é um simples método jurídico, não é uma
simples preferência de técnícajurídíca, Ela existiu
enquanto se pretendia um Estado ausente, en
quanto o que se pretendia era evitar a ação do
Estado, e não garanti-Ia, corno é em toda Consti
tuição modema. Maisou menos socializante, ela,
a partir do primeiro após-guerra, é, necessana
mente, uma Constituição que não é apenas o
traçado arquitetômco do esquema do Poder, e
que não é, apenas, também, garantia contra a
ação do Estado, mas será, crescentemente, ga
rantia de ação positiva do Estado.

Surge, aí, o problema técnico mais difícil do
DireitoConstitucional moderno, que é como dar
conseqúência às garantias, aos direitos a presta
ções positivas do Estado. Surge, aí, o problema
dramático da eficácia das chamadas normas
constitucionais prograrnátícas, e, aí sim, surge um
tema apaíxonante do controle de constituciona
lidade moderna: é a chamada inconstituciona
lidade por omissão. É como estabelecer um me
canismo eficaz,que leve os poderes políticos,par
ticularmente os órgãos legislativos, à edição das
normas necessárias à eficácia dos compromissos
constitucionais positivos. E aí, sim, creio que a
imaginação política estaria desafiada a encontrar,
na futura Constituição, um órgão eficaz de provo
cação, de pensamento constante, de reflexão
constante, sobre onde tem falhado a implemen
tação das normas constitucionais, por falta de
providências legislativas ou administrativas, com
um certo poder de injunçãopara que essas provi
dências viessem a ser tomadas.

A Constituição portuguesa adotou a Corte
Constitucional e deu à Corte Constitucional atri
buição de quando verificarque determinada nor
ma constitucional tem a sua eficácia paralisada
pela omissão dos Poderes do Estado, recomendar
a esses poderes que tomem as providências devi
das. No esboço da Comissão Afonso Arinos mais
ou menos se pretendeu traduzir isso, confiando
ao Supremo Tribunal Federal esta recomenda
ção. Para essa tarefa política,considero realmente
pouco eficaz o Supremo Tribunal Federal. Creio
que aí, sim, se teria de pensar, e confesso que
não trago idéias prontas, num mecanismo de
composição heterogênea dos vários poderes,
com um poder permanente de iniciativa legislativa
para implementação constitucional. Teremos,
não tenho dúvida, uma Constituição longa, uma
Constituição que será acusada de prolixa, mas,
não obstante, isso é fatal, contida em numerosos
aspectos, que seria absolutamente impossível
constítucronalízar, pela remissão em futuras leis
complementares. E aí, sim, é nessa previsão .da
inconstitucionalidade por omissão, da paralisia
das normas constitucionais de avanço, de mu
dança é que realmente está, talvez, o ponto nu
clear de uma reflexão nova sobre o problema
da eficácia da Constituição, da garantia de que
a Constituição não se perca em simples promes
sas retóricas, cuja ineficácia levará à frustração
e à descrença na Constituição, que é o começo
do seu fim.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Dr.Sepúlveda, acho que V. Ex" tem razáo quan
do fala no problema da omissão e da impunidade.
O grande problema deste Pais foi a Impunidade.
Dei um exemplo de um crime lá de baixo. Estou
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falando aqui porque acho que essa sua palestra
hoje nos leva a certos desabafos. Não é um crime
de estelionato aquele que pratica a Bolsa no Bra
sil? Quer dizer, ações que há um ano estavam
a 210, hoje, estão a 3. Os profissionais sabem
como jogar. Agora, um homem do povo, que,
às vezes se arrisca a investir na Bolsa, é lesado,
é roubado por essas ações. Então, vou dar um
exemplo Já de baixo, e um exemplo lá de riba,
como diz o caboclo. Talvez seja por isso que eu
seja favorável ao Tribunal Constitucional. Como
o que me aflige é o problema da reforma agrária,
estou com uma proposta de criação do Tribunal
Agrário. Por quê? Porque a Justiça Comum não
funciona. Ontem ouvimos aqui o Presidente da
Ordem se colocar contra os Tribunais Especiais,
e o Tribunal Agrário seria um tribunal especial.
Assim como é especial o Eleitoral, assim como
é especial o do Trabalho. Se a Justiça Comum
funcionasse, não precisava nada disso.

O SR. JOSÉ PAULOSEPÚLVEDA PERTENCE
- Aí é que está o problema.

O SR. CONS1ITl.IJNTE EUCUDES SCALCO 
Aliás, nem vou citar o filósofo, mas ele diz que
quando a gente não quer fazer alguma coisa, no
meia uma comissão. Aliás, isso é muito usado
por nós políticos, empurrar com a barriga. Então,
será que não está faltando grandeza nas autori
dades, nos homens públicos, enfim, em todos
os setores da nossa sociedade, para enfrentar real
mente os problemas que vivem neste País e que
são enormes? Então, a gente para tentar resolver
uma coisa, cria mais alguma coisa: cria o Tribunal
Constitucional, cria o Juízo Agrário, o Tribunal
de Contas que não funciona, então, tenta refor
mular, jogar em outro lado. Estou fazendo uma
proposta para a reformulação do Tribunal de Con
tas, tirando a vitaliciedade, incluindo o Tribunal
de Contas no sistemajudiciário. São essas aflições
que nos assaltam neste momento. Acho que to
dos que têm conhecimento, que são especialistas
na área, deveriam unir-se neste momento, porque
é uma oportunidade que não podemos perder.
Estamos lutando pela Constituinte há muitos
anos. A gente quer que essa Constituição seja
permanente. Se ela é sintética ou se é analítica,
isso pouco interessa. Aqui vieram pessoas, vieram
autoridades, que disseram que ela precisa sersin
tética; outros, previsava ser analítica, como V. Ex"
Agora, são aflições que passam na nossa cabeça,
porque realmente vivemos um momento de total
desorganização e de falta de credibilidade em to
dos aqueles que detém uma parcela de poder.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Evaldo
Gonçalves.

O SR. CONSmUlNTE EVALDO GONÇALVES
- Sr. Presidente, Dr. José Paulo Sepúlveda Per
tence, quero reiterar os cumprimentos e as felici
tações transmitidas pelo nobre Constituinte Eucli
des Scalco a V.Ex', e estenderia à própria Subco
missão, porque considero a palestra de V. Ex",
a conferência, as contribuições que tivemos da
explanação, que chamaria didática até, porque
V.Ex" ressaltou o que teria sido um tanto quanto
complexo na exposição, mas V.Ex" foimuito didá
tico. De modo que quero congratular-me com
V.Ex',e dizer que desse contraditório que estamos
tendo aqui naturalmente sairá um esboço para

a própria Comissão. Vamos admitir que a tese
prevalecente nesta Subcomissão seja pela criação
de um Tribunal Constitucional ou de uma Corte
Constitucional. Então a minha indagação se inspi
raria nesta hipótese: com a definição do papel
das Forças Armadas neste Pais, por uma Corte
Constitucional, nós não poderíamos evitar as fre
quentes intervenções militares no Brasil, coisa que
nestes 100 anos de constitucionalismo brasileiro,
de Supremo Tribunal Federal, ainda não conse
guimos evitar? Via de regra, até para essas inter
venções militares é invocada a própria Consti
tuição, as famosas justificativas do retomo aos
quadros constitucionais vigentes.

Então, o Supremo Tribunal Federal, que até
agora não conteve, não teve como conter essas
intervenções militares ao longo de quase 100
anos de República, será que a existência de um
Tribunal, de uma Corte Constitucional acima, eu
não diria dos Poderes, mas com essa função de
controle e manutenção dos princípios constitu
cionais não teria mais poderes de preservar o
quadro constitucional vigente? Esta é a primeira
indagação, sobre a qual eu agradeceria a gentileza
da resposta de V.Ex"

Segundo: V.Ex" admitiu, na sua exposição, que
a Corte francesa, a Corte Constitucional da França
se preocupa primacialmente com as leis comple
mentares, com a constitucionalidade das leis
complementares e com o Regimento das Casas
Legislativas. Então, admitindo que essa fosse a
única atribuição do Tribunal Constitucional brasi
leiro, não valeria a pena instituí-lo, reduzindo a
essa simples atribuição? É outra indagação, Dr.
Sepúlveda Pertence.

A terceira foi uma constatação de V. Ex" de
que no sistema atual há uma limitação da inicia
tiva de representação da inconstitucionalidade. In
clusive, em se tratando de um Procurador-Geral
da República, a quem compete hoje a iniciativa
da representação da inconstitucionalidade, é lou
vável que V. Ex" mesmo hoje admita que a atual
estrutura é limitada. Será de haver uma abertura,
de modo que isso não fique restrito só à iniciativa
da Procuradoria Geral da República. Essa ampli
tude de iniciativa de representação da inconstitu
cionalidade não estaria melhor num Tribunal
Constitucional? Então, é outra indagação que faria
a V.Ex' e, afinal, outro aspecto, com o qual con
cordou V.Ex", que foi com relação à inconstitucio
nalidade preventiva e a ínconstítucíonalídade por
omissão, que hoje não é atribuição do Supremo
Tribunal Federal. Nós estaríamos ampliando as
hipóteses de apreciação e controle desses outros
tipos de inconstitucionalidade através de um tribu
nal constitucional.

Então, sem ter idéia formada a respeito do as
sunto, ainda, eu faria estas quatro colocações,
esperando as respostas de V.Ex", e agradecendo
de antemão a atenção.

O SR. JOSÉ PAULOSEPÚLVEDA PERTENCE
- O nobre Constituinte Evaldo Gonçalves provo
ca um série de questões tormentosas a partir do
problema do papel constitucional das Forças Ar
madas. É tema delicado, notoriamente levando
a uma discussão que evoca sempre as numerosas
frustrações dos ensaios de democracia do País
e do nosso continente, da nossa pobre e atormen
tada América Latina, pelas intervenções militares,

cujo relevo não nego, e me parece importante
que a Constituição fuja a certa fraseologia histori
camente vinculada desde a Constituição de 1891
à questão militar e à questão da obediência militar,
que foi um dos episódios da pré-derrocada do
Império, como a obediência subordinada aos limi
tes da lei, etc. Participei, intensamente, na Comis
são de Estudos Constitucionais, desse debate, e
até na redação afinal vitoriosa. Mas não creio,
Sr. Constituinte honestamente, que nem a cria
ção, nem na definição que a Constituição haverá
de fazer da função das Forças Armadas, nem
na criação ou não de uma Corte Constitucional,
dependa o problema da superação dos surtos
de intervenção militar da política brasileira. Eu
ai realmente acredito que essa superação depen
de de coisas muito mais profundas do que a cria
ção de um tribunal, que, como todo Tribunal
Constitucional lato sensu, no mundo, há de do
brar-se ante o surgimento de uma ruptura de fato
na ordem constitucional que lhe tire as condições
de eficácia. Seja a ruptura ocasional, que V.Ex'
lembrou, do retomo aos quadros constitucionais
vigentes de 1955, seja as grandes rupturas, como
a de 1964. E que, diga-se a verdade, no momento
de análise de reflexão corajosa e necessária sobre
o papel do Supremo Tribunal Federal desempe
nhou, até a sua violentação, já no curso do A1-5,
desempenhou na primeira fase do regime autori
tário um papel fundamental de preservação do
mínimo de legalidade neste País. É um depoi
mento que, tendo vivido naqueles anos intensa
mente o Supremo Tribunal, inclusive como assis
tente de um dos Ministros depois vitimados pelo
Ato Institucional n° 5, eu teria que prestar.

Vê V.Ex' então dois problemas que considero
conexos: a referência à lei complementar, ou na
França, mais precisamente, as leis orgânicas, que
desempenham o papel de algumas das nossas
leis complementares, e o problema da inconstitu
cionalidade por omissão. Aínda aqui é 6bvio que,
criada que seja a Corte Constitucional, poderá
ser ela o 6rgão, já não diria de controle de constitu
cionalidade mas um orgão dinâmico de supera
ção das constitucionalidades por omissão.

A não se criar o Tribunal Constitucional, ou
a não deslocar para ele o controle de inconstitu
cionalidade das leis, que é uma inconstituciona
lidade positiva, uma inconstitucionalidade por
ação, é óbvio, e eu tinha sugerido, ao responder
ao nobre Constituinte Euclides Scalco, que veria
com bons olhos, uma reflexão sobre um órgão
de composição entre os poderes, encerregado
exatamente de ser um instrumento permanente
e dinâmico de implementação, de complemen
tação da Constituição Federal. Mas não creio, exa
tamente por esse papel politicamente dinâmico
que deva caber a esse órgão, que a ele deva ser
confiado, porque há de ser aí um órgão de evi
dente composição política, de evidente compro
metimento político, com a tendência majoritária
da representação nacional, que a esse mesmo
6rgão deva caber o papel jurisdicional do controle
de constitucionalidade das leis.

É preciso, perdoem-se a coragem, dizer que
problema do controle da constitucionalidade, é
óbvio, posto perante uma Corte que se pretenda
conservadora ou impermeável às mudanças, ou
à tendência reformista ou mudancista do poder
político vigente, é dramátíco. A história de Roose-
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velt mostra como durante anos á Suprema Corte
americana foi um obstáculo à sua reforma social.

Mas,por outro lado, se se pretende uma Consti
tuição rígida, se se pretende a afirmação estável
de certos valores, acima do mecanismo, ou acima
da resultante do jogo conjuntural dos poderes,
se se aposta por isso na estabilidade dos valores
constitucionais, é preciso ver que o controle de
constitucionalidade funciona normalmente, não
a favor da maioria, ele é precisamente uma segu
rança da minoria política.

Por isso uma resistência que eu tenho em prin
cipio à idéia da Corte Constitucional eletiva,sobre
tudo se se dá uma renovação que faça dela uma
dependência da maioria política ocasional. Exta
mente porque apostar numa Constituição rígida,
apostar em que existam valores jurídicos que de
vam ficar com uma certa estabilidade acima da
conjuntura políticaé incompatível com uma Corte
de absoluta predominância política.

Agora, quanto ao instrumento, cujo nome eu
não quero adivinhar qual será, de dinamização
dos desdobramentos constitucionais, sejam eles
em leis complementares ou em lei ordinária ne
cessárias à eficácia da Constituição, esta eu acho
uma idéia fértil e para ela se pode pensar em
mecanismos de composição similares aos que
têm sido aventados para a Corte Constitucional,
esta, sim, necessariamente com outra predorni
nância política e com ampla submissão ao Con
gresso Nacional.

Agora enfrento o problema em causa própria.
O Procurador-Geral é sempre...

O SR. CONSmUINTE EVALDO GONÇALVES
- Eu gostaria de ouvir a opinião de V. Ex", não
interrompendo, sobre a inconstitucionalidade pre
ventiva. Se há hipótese de dizer que um órgão
poderá se pronunciar antes que a lei seja lei, a
respeito da sua-constítuclonalldade.

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- Se se pretende o controle por órgão político
preventivo, este nós temos funcionando. Sua efi
cácia ou não é função de toda uma série de fatores
da pouca eficácia dos instrumentos representa
tivos do Brasil sobre o regime autoritário. As <"'0
missões de Constituição eJustiça das Casas dó
Parlamento e o mecanismo do veto presidencial
são instrumentos de controle preventivo da in-o
constitucionalidade da lei.

Mas eu gostaria, então, de enfrentar o último
tópico sugerido por V. Ex", que é o problema da
representação de inconstitucionalidade.

Já disse que sou a favor de uma ampliação.
Acho hábil o mecanismo da proposta da chamada
Emenda Leitão de Abreu, de 84, de instituirdeter
minadas instâncias como legitimidas a uma pro
vocação irrecusável pelo Procurador-Geral. Man
tenho a idéia de que, ao invés da iniciativadireta
dessas instâncias, seja uma provocação compul
sória para o Procurador-Geral, que terá que enca
minhá-Ia, ainda que com parecer contrário. E digo
o porquê: a argüição de inconstitucionalidade, en
quanto pendente a sua apreciação, leva necessa
riamente, e muitas vezes perigosamente, a um
estado de incerteza sobre leis que podem ser da
maior importância.

Cito a V. Ex", da minha experiência nesses dois
anos e pouco no exercício do cargo, duas expe
riências que tiveram, na época, repercussão na

imprensa. Uma delas, em que tive que assumir
a responsabilidade do arquivamento, apesar do
liberalismo que tenho imprimido no encaminha
mento de argüições que me pareçam relévantes,
ainda que delas discorde: foi a lei da críação do
Banco Meridional,que me levou ao honroso çal
vário dos editais de um grande órgão da imprensa
nacional Brasileira. Tive naquele momento de
exercer o poder que a Constituição me confere,
não colocando sob dúvida, que me parecia abso
lutamente infundada, uma organização bancária
nascente.

Neste ponto, a abertura da iniciativapara outras
instâncias, tem inclusive para o Procurador-Geral,
como o órgão mais ou menos, mas sempre vincu
lado a uma determinada estrutura de poder, a
uma determinada estrutura de governo, uma solu
ção mais cômoda, porque não é o Governo que
está formalmente pondo em dúvida a constitucio
nalidade de uma lei que em determinado mo
mento precisa de segurança, que a assumisse,
por exemplo, como está proposto no esboço da
Comissão Arinos, uma minoria parlamentar que
divergisse da lei.

Enfrentei outro problema dramático, uma pro
vocação para representação por ínconstítucíona
lidade da lei de informática, subscrita por parcela
considerável do Senado e da Câmara dos Depu
tados.

Por isso que eu disse que sou pela ampliação,
pelo mecanismo da provocação compulsória, va
Ie dizer, passando sempre, desde o início, pela
Procuradoria Geral, porque pude, atendendo ao
relevo da matéria e ao relevo da própria represen
tação de minoria parlamentar que significava os
subscritores da provocação, encaminhar, já de
antemão defendendo a constitucionalidade, dei
xando claro que a existência da pendência da
questão da constitucionalidade da lei de informá
tica não representava, de parte da Procuradoria
e para o público do Governo, o viciode inconstitu
cionalidade argüido.

Então, sou plenamente favorável a esse meca
nismo de provocações compulsórias ao Procura
dor-Geral, possibilitando ao Procurador-Geral,
desde o mícío, posicionar-se contra, mas subme
tendo-a ao-Supremo Teíbunal, desde que parta
eleinstãnclas responsáveis. E quando falo em ins
tâncias responsáveis poderia .díscutír este ou
aquele tópico, mas é porque vejo de 'parte sobre
tudo do leigo urna certa perplexidade: por que
a representação de inconstitucionalidade, a argüi
ção de inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal, ou perante a Corte constitucional não
será confiada a todo cidadão?

Eu diqo que vejo nesta idéia uma série de pro
blemas que hão de estar à base do fato inconteste
de que nenhum ordenamento jurídico que eu co
nheço permite esta ação popular de declaração
de inconstitucionalidade da lei.

Citoapenas um: é essencial, para que o controle
direto funcione, que a decisão transite em julgado.
Se afirmada a inconstitucionalidade, ou a consti
tucionalidade, se encerre a questão com eficácia
geral.

VejaV. Ex"o perigo que se corre de que alguém,
de boa fé, por incompetência, ou de má fé, provo
que uma lide constitucional para perdê-Ia e mate,
com isso, um debate constitucional prematura
mente, seja porque a questão não estava madura,

seja porque foi conduzida desastrosamente pe
rante o Tribunal.

Desse modo, o que me parece é que se deva
ampliar, mas ampliar confiando a provocação
obrigatória a instãncias responsáveis, aos poderes
da União e dos estados e às minorias parlamen
tares basicamente.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Tem a palavra o Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSmUINTE RUY NEDEL- Sr. Pre
sidente, ilustre conferencista, Procurador-Geral da
República Sepúlveda Pertence, V. Ex" viuhá pouco
um presidiário entrando aqui, foi uma invasão,
sem dúvida e nada impede que se possa fazê-lo,
e a própria Assembléia Nacional Constituinte tem
uma Subcomissão especifica para tratar desses
problemas. Mas ele não aguardava mais nada,
não tinha mais condições de ouvir a gente sequer
até neste mesmo corredor, esse conjunto de área
física do Congresso, que é ocupado este ano pela
Assembléia Nacional Constituinte, não se subme
tia mais a avançar uma escala só dentro das salas,
das portas, no mesmo corredor neste prédio.

Ele poderia estar armado, nada o teria impedido
de entrar aqui armado, até porque esta Casa é
uma Casa aberta, todos sabem que é uma Casa
desarmada, e que a Assembléia Nacional Consti
tuinte se tornou muito mais aberta, e um dos
méritos desta Assembléia é a abertura para a so
ciedade vir aqui apresentar os seus anseios, dar
a sua contribuição, que é excelente. Essa abertura
também é feita para as elites, e é por isso que
nós temos tão insignes palestrantes e conferen
cistas.

Eu me lembrei da figura que o nosso compa
nheiro Euclides Scalco apresentou. Lembro-me
da nossa história política as palavras que cassa
ram Alencar Furtado; "as viúvas do talvez". Pare
ce-me, pelo que eu sei, foram exatamente estas
palavras que geraram a cassação de um homem
público, representante do , '0, num discurso que
foi brilhante, por sinal.

Eu tenho plena convicção, sei, porque venho
de lá, a sociedade se sente órfã do talvez. Em
toda a hist6na da humanidade, quando as coisas
chegaram nesse pé, o povo fez os seus tribunais.
Rciliin Hood fez assim, e tantos outros: nós vimos
Vietnã, nós vimos Cuba, nós vimos Nicarágua e
vemos tantas outras situações no universo.

Âgora, o povo começou fazendo os seus tribu
nais da forma como o Constituinte Euclides Scal
co apresentou, mas ele terminou fazendo seus
tribunais sobre as elites. E é um caminho que
nós estamos sentindo na nossa Pátria. Nós esta
mos tendo uma visão excessivamente elitista de
como realizarmos e produzirmos defesas da
Constituição, de eventuais defesas que a Consti
tuição dá para a sociedade. Porque uma coisa
é a Carta Magna ter as leis, e a outra coisa é
a sociedade usufruir desse beneficio da LeiMaior.
E esse impasse existe na sociedade. Nós somos
líderes, sem dúvida, mas nós somos mais repre
sentantes do povo do que líderes sobre os seg
mentos so,«, ~, líderes do povo. Na minha vida
política, este ano passado, principalmente, por
uma questão de responsabilidade própria, eu pro
curava mais liderar do que ser empurrado, mos
trando minhas idéias e deixar para quem acredi
tasse nelas trazer-me até aqui, porque eu achava
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que neste momento, posições claras me dariam
independência de lutas bem claras aqui.

Pois bem, nós estamos num impasse efetiva
mente grande. E eu senti interiormente, eu viuma
visãode uma Constituiçãoanalítica e senti, através
de um exemplo muito simples, tão claro, dito co
mo piada pelo ilustre Mimstro Paulo Brossard,
foi como uma piada, mas de grande profundi
dade, quando ele contou o fato de que os tanques
do Exército vinham para fechar o Congresso e
pararam na primeira sinaleira que estava com a
luz vermelha. É de uma profundidade magnífica,
e eu senti o quanto nós precisamos efetivamente
passar para o cerebelo o sentimento da Nação,
da sociedade, para essa nossa Carta Magna, se
não nós não conseguiremos nada. Nós precisa
mos gerar a automatização. Eu ainda me lembro
que eu disse na hora que foio cerebelo que gerou
a Lei Maior, para eles, naquele momento; era
aquele ponto luminoso que decidia os atos. O
ponto luminoso mandava parar, e as Forças Ar
madas pararam: não houve Lei Maior, Constitui
ção que as fizesse parar, e havia oficiais.

Este é o nosso gigantesco impasse. Eu tenho
para mim que poderemos gerar esta automati
zação, esta ida do cerebelo para a sociedade, aon
de a Carta Magna representa algo maior, chegou,
tocou naquilo, paramos! Ali não se mexe. Para
isso teremos de ter uma Constituição de princí
pios sintética, efetivamente, sintética.

Agora, diziahá cl0isdias, quando da estupenda
apresentação do MinistroCélioBorja, da impossi
bilidade total de nós, o corpo da Assembléia Na
cional Constituinte, apresentarmos a terrível frus
tração social de uma Carta de princípios. Seria
o caos. Tenho a convicção que só uma frustração
dessas, ela, de per si, já poderia gerar aquele
impasse rumo ao precipício da nossa organização
social e deixarmos com que o povo, efetivamente,
fizesse os seus tribunais sobre as elites. Assim
como veio o rapaz aqui, invadem-se terras, inva
dem-se os mais variados setores, isso é público
e notório.Mas há uma saída, que me parece viável:
tomarmos esta consciência, deixarmos uma Carta
de princípios mas, ao mesmo tempo e concomi
tantemente, no mesmo dia, já entregarmos a or
ganização da sociedade, numa Carta de princípios
sintética com toda organização legal da leiordiná
ria,porque senão não vamos ter respeito à Consti
tuição. Nós mesmos não poderemos respeitá-Ia,
pela velocidade das transformações sociais, velo
cidade até da tecnologia na nossa Pátria.Teremos
de criar mecanismos tão fáceis para emendas
e reformas à Constituição que ela, sendo analítica,
precisa disso e sentimos isso, e a própria Consti
tuição não será respeitada em lugar nenhum, e
nem general e nem soldado se preocuparão com
algum sinal que represente esta Carta Magna e
não a respeitarão também. Haverá o desrespeito
lá de baixo, e o desrespeito das próprias institui
ções, e a instituição militar, sem dúvida alguma,
é uma instituição de força. Ela é embasada numa
disciplina diferente da nossa, isso é natural.

Gostaria, então, de, aqui, conjuntamente, levan
tarmos este questionamento: como é que podere
mos ver - o que me parece um caminho acer
tado - a possibilidade de uma Carta de princípios
já acoplada e ser publicada junto com a legislação
ordinária, deixando esta Carta de princípios já
'pronta para ser aplicada na sociedade?

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- O nobre Constituinte RuyNedelpõe, com mui
ta precisão, o próprio drama de elaboração de
uma Constituinte moderna a que me referi.

Quando, respondendo ao Constituinte Euclides
Scalco, eu me referià utopia da Constituição sinté
tica, não manifestei uma preferência pela Consti
tuição gorda, eu constatei uma tendência uni
versal a que V. Ex-se referiu.É óbvio que a Consti
tuição sintética permite maior grau ou maior ex
pectativa de estabilidade e de eficácia Mas há
hoje uma tal carga de demanda em relação ao
Estado que, como V. Ex- colocou, uma Consti
tuição meramente sintética, como a colocam, al
guns por romantismo, e, outros, por sabedoria,
como ideal, seria absolutamente frustrante. Por
que, repito, as Constituições sintéticas do Século
XVIII e do Século XIX não foram sintéticas por
elegância dos Constituintes; foram sintéticas por
que pretendiam desenhar um Estado que se que
ria o menos eficazpossível;quanto menos Estado,
melhor. Hoje, toda ânsia de transformação passa
por uma exigência de atividade estatal. E isto leva
necessariamente a fixaros marcos, os princípios
de uma série de setores que antes não figuravam
nas Constituições sintéticas, porque simplesmen
te eram setores que se queriam confiados ao jogo
livredas forças econômicas.

V. Ex" traz uma idéia profundamente fértil, de
evitar,já não diria a extensão da Constituição no
sentido de fixar princípios, inclusive, de ordem
econômica, de ordem social, quer dizer, em rela
ção às demandas modernas da regulamentação
constitucional, mas que procurasse evitar a regra
de conjuntura, porque é aí realmente que fatal
mente quanto maior for menos estável será a
Constituição, porque a velocidade de transforma
ções e de exigências nesse campo, diríamos qua
se regulamentar, imporá alterações. V. Ex" traz
uma idéia profundamente fértil. Só tenho dúvidas,
testemunhando a angústia do Congresso Nacio
nal para elaborar, em tempo politicamente hábil,
para não prolongar a ansiedade nacional por uma
passagem a limpo das instituições constitucio
nais, com a Constituição as suas normas comple
mentares, pelo menos as mais importantes.

E ai realmente surge um grande risco, que é
o da paralisia da Constituição, o da inserção na
Constlturção de uma série de normas retóricas
sem possibilidade de eficácia jurídica, gerando
ai a outra frustração. Uma seria que a Constituição
não tocasse nesses problemas sociais que de
mandam uma consagração constitucional, que
anseiam por uma afirmação constitucional da sua
existência. Outra será, ou viria, posteriormente à
Constituição na medida em que se paralisasse
a complementação dela. São os exemplos clássi
cos da Constituição de 1946, em que todas as
normas que representavam um avanço ou uma
expectativa de transformação de estruturas, fica
ram paralisadas no textoconstitucional como nor
mas retóricas até a queda da Constituição.

O caminho intermediário - volto a isso - é
imaginar uma instância que prolongue esse traba
lho constituinte através de uma iniciativa dinâmica
e permanente de complementação.

Não sei se consegui responder à indagação
de V. Ex'É óbvio que ela é ideal, mas dificilmente
factível. Então, o que é preciso é impedir que
se prolongue demasiadamente esta fase entre

uma enunciação dificilmente auto-executável de
certas regras, e a sua implementação numa legis
lação exeqüível.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
- Agora, vejo um problema. Da maneira como
se configurou talsituação, a própria Carta analítica
fatalmente será frustrante; é uma carga tão grande
que nós teremos que ter a antiga, o testamento
novo, que é o testamento...

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- É uma obra de profunda sabedoria política
a que está encomendada a esta Assembléia.

O SR.CONSmUINTE RUY NEDEL-O Brasil
está fazendo uma experiência nova. Em todas
as partes do mundo se começou com um ante;
projeto. Nós começamos de baixo, do nada. E
pOSSÍVel que um milagre aconteça.

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- Que tende a alargar a Consntuíção, não tenha
dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Tem a palavrao nobre Constituinte NilsonGibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Sepúlveda Pertence, inicialmente eu pediria
a V. Ex", como fiscal da lei,principalmente porque
eu também abraço uma posição que V. Ex-espo
sou, referente à desnecessidade, pelo menos por
enquanto, da criação da Corte Constitucional. Eu
gostaria de indagar a V. Ex- se efetivamente o
Supremo Tribunal Federal, com esse acúmulo,
com esse volume de processos, Ministrosacumu
lando o Superior Tribunal Eleitoral, alguns têm
cerca de 1.400 processos por ano, se realmente
eles atendem a essas disposições das regras das
suas atribuições para examinar as inconstitucio
nalidades arguidas. E fazia até uma colocação
referente à competência de V. Ex", de represen
tação. Eu penso da seguinte maneira, da seguinte
forma: essas decisões judiciais que ocorrem
quando há representação de V.Ex-da inconstitu
cionalidade, atinge muitas vezesa terceiro, e esses
terceiros não participaram do processo. Nós te
mos a figura do Código do Processo Civil, litiscon
sórcio necessário. Falta realmente a posição do
contraditório. Então eu penso que há uma situa
ção muito interessante. AliásV.Ex',com rara felici
dade, de todos os expositores que eu ouvi, colo
cou a necessidade de um órgão para controlar
esse problema da inconstitucionalidade por omis
são. Foi extraordinária a colocação de V. Ex- Há
um fato até interessante na nossa atual Consti
tuição. Nós temos no art. 158, eu venho de vez
em quando fazendo esta indagação, porque eu
sou ignorante no assunto. Estou aqui há quatro
legislaturas. Há o art. 158, na Constítuiçâo, que
cria o Conselho Constitucional. Este Conselho
Constitucional é o Presidente da República, Vice
Presidente, Presidente do Senado, Presidente da
Câmara, um componente das Forças Armadas
e o Ministroda Justiça. A Constituição não define
qual é a atribuição do Conselho Constitucional.
Apenas diz: "em caso de guerra é que é ouvido
este Conselho". Mas não devia ser, então, Conse
lho Constitucional, devia ser Conselho de Segu
rança Nacional, por causa dessas medidas excep
cionais. Então, tenho para mim que esse art. 158,
é um monstrengo dentro da nossa Constituição;
é aquela Emenda Constitucional n° 11. E eu não



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta-feira 5 83

sei se dentro deste entendimento, desse ensina
mento que existeno Conselho Constitucional,nós
poderíamos trazer algum ensinamento para subs
tituir o que o Projeto Afonso Arinos dispõe para
o Supremo, para poder ver esse problema da
inconstitucionalidade por omissão. Mas, a minha
pergunta mesmo, do cerne do interesse da Sub
comissão, nobre procurador Dr. Sepúlveda Per
tence, é a seguinte: a nossa subcomissão da Ga
rantia Constitucional e Reformas e Emendas, tem
obrigação de formular um trabalho para garantir
a solidez da nova Carta política. Aqui tivemos,
nos debates, entendimentos de ilustres mestres
do Direito,da Ciência Jurídica, que admitem que
não existe distinção entre reforma, revisão e
emenda. Não existe,todos os institutos são iguais.
Na nossa Constituição, atual, nós temos processo
legislativo, primeiro, emendas constitucionais; em
segundo lugar vem a lei complementar, que o
y Nedel está pretendendo logo se antecipar e nós
também votarmos a leicomplementar para poder
regulamentar determinados dispositivosda Cons
tituição. Mas, o que interessa na minha pergunta
é o seguinte: entende V. Ex", um dos mais ilustres
e nobres homens da Ciência Jurídica que nós
temos no País que deveríamos adotar especifica
mente o titulo da garantia, da solidez e da estabi
lidade da Constituição a esses três institutos da
revisão da emenda e da reforma, ou nós teríamos
de encaixar dentro do próprio processo legislativo,
o que tirariaaté a força, tenho para mim, da garan
tia constitucional? Esses são os nossos entendi
mentos. Agora, eu gostaria muito que V.Ex" me
ajudasse na minha ignorância, e definisse, dentro
do entendimento de V.Ex", o que seria o Conselho
Constitucional, este monstrengo que nós temos
na nossa Constituição. Não entendo de maneira
alguma como é que se colocou, como é que
nós tivemos de ajustar a emenda constitucional
ao texto da LeiMaior.Obrigado.

o SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- Quanto ao Conselho Constitucional, minha
tendência seria pedir esclarecimentos a V. Ex",
porque V. Ex" me recordou da existência dele.
Mas a idéia de um Conselho dessa composição
não está longe do que eu imaginei, como o que
eu chamei de instrumento dinâmico de comple
mentação da Constituição. O projeto, o esboço
da Comissão Arinos prevê o outro Conselho, que
é o Conselho de Estado, composto pelo Presi
dente, Vice-Presidente da República, Presidente
da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado
Federal, Presidente do Conselho de Ministros, os
Lideres da Maioria e da Minoria na Câmara dos
Deputados, seis cidadãos de ilibada reputação e
notório saber, etc., dois indicados pelo Presidente,
dois eleitos pelo Senado e dois eleitos pela Câma
ra. Pode estar aqui um esboço deste órgão, da
implementação constitucional, na verificaçãoseja
a vista de decisões do próprio Judiciário, do pró
prio Supremo Tribunal Federal, seja como um
mecanismo qualquer, de intercâmbio de informa
ções com o órgão ativo no controle de constitu
cionalidade, que é o Procurador-Geral da Repú
blica, que terá desenvolvimento dessa sua tarefa
permamente a atenção voltada para questões sus
citadas em que não surja efetivamente uma in
constitucionalidade declarada, mas em que se
manifesta claramente a ineficácia do texto consti
tucional isoladamente. Para atender aos valores

que ele quis proteger, a este órgão caberia então
formular, como um instrumento permanente de
acompanhamento da vida constitucional, as me
didas complementares necessárias.

Chama-me V. Ex" para o debate do outro capí
tulo das preocupações desta Subcomissão, que
é o da rigidez constitucional e dos processos de
mudança da Constituição.

A Constituição brasileira de 1824, a colocação
de V. Ex" me lembrou isto, pode ser um instru
mento adequado a pelo menos parte das preocu
pações do Constituinte Ruy Nedel, com relação
a que a Constituição terá necessariamente que
ter uma certa extensão para não frustrar segmen
tos sociais e aspirações que reclamam ou exigem
um aceno de preocupação com os seus proble
mas, mas que podem vira comprometer a estabi
lidade da Constituição.

AConstituição ImperialBrasileiratmha uma dis
posição interessante: era a de demarcar no texto
da própria Constituição o que era, diziaessa Cons
tituição constitucional, aquilo que, embora fazen
do parte da Constituição, poderia ser alterado pelo
mecanismo da legislação ordinária. Diziamais ou
menos: é só constitucional o que diz respeite à
organização dos poderes e às garantias indivi
duais. Tudo mais previsto na Constituição poderá
ser alterado, etc. Sem chegar a tanto, a idéia da
distinção de emendas, de reformas e de revisão
poderia ser um mecanismo para dar grau diverso
de rigideza diferentes normas constitucionais, es
tabelecendo, por exemplo, uma rigidezbrutal, que
é a exigência de 2/3, apenas para um rol de princí
pios eminentes da Constituição, permitindo uma
alteração mais flexivel, um sistema mais flexivel,
ainda que não chegasse à flexibilidade total da
Constituição do Império, mediante maioria abso
luta, com o que aquilo que não se considerasse,
que não se reputasse os princípios básicos, os
princípios fundamentais, realmente estariam or
ganicamente na Constituição, mas teriam um va
lor equivalente ao da leicomplementar. São idéias
que a Constituição certamente poderá refletir.

Quanto à representação por inconstituciona
lidade em relação ao contraditório, realmente me
parece que levou o Supremo Tribunal longe de
mais. As deduções de que a representação de
inconstitucionalidade não é um processo inter
partes, mas um 'processo político de natureza es
pecial, para eliminarqualquer possibilidade de in
tervenção de terceiros no procedimento da repre
sentação de inconstitucionalidade.

Creio que sempre, onde haja interesses deter
mináveis e instituições representativas desses in
teresses, a lei processual da representação de in
constitucionalidade deveria permitir esta interven
ção de terceiros. É o amicus curlae, o amigo
do tribunal, da prática americana, na medida em
que, de fato, muitas vezes, questões e interesses
relevantes são atropelados por uma representa
ção de inconstitucionalidade.

Tenho tomado, por exemplo, como norma,
moderar o encaminhamento de representação de
inconstitucionalidade sempre que o seu próprio
encaminhamento revela que se pretende usar do
instrumento para resolver, sem a discussão das
partes, algo que esteja sub judice, a não ser quan
do o interesse público na segurança jurídicasobre
a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de
determinada lei imponha esse atropelamento.

O SR. CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES
- Obrígado. Gostaria de me referir a um outro
tópico posto por V. Ex", que é o mais clássico
das discussões da reforma judiciária, desde a Prí
meira República, quando o Supremo julgava cen
to e poucos processos por ano: é a crise do Supre
mo Tribunal Federal.

Estou convencido de que só há dois caminhos
possiveis: um, que conta com a minha simpatia,
a criação de um Tribunal Superior de Justiça,
cuja composição poderia ser mais ampla que a
do Supremo Tribunal Federal e, como Tnbunal
Constitucional, tem que ser, necessariamente, pe
la delicadeza do seu papel no mecanismo de po
deres, um tribunal restrito, na fórmula do esboço
do Relator da Comissão Afonso Arinos, no qual
o Supremo Tribunal manteria basicamente a sua
competência de alta jurisdição política,vale dizer,
os conflitos entre União e estados, o julgamento
originário das mais altas autoridades, algumas
questões mais delicadas do Direito Internacional
Público, do Direito Internacional Privado, o con
trole de constitucionalidade difuso, quer dizer, a
cúpula do sistema difuso de controle de constitu
cionalidade, o controle direto, mediante essa re
presentação ampliada e, através do mecanismo
da relevância, aí, sim, o excepcional conhecimen
to de causas que não envolvessem matéria consti
tucional.

Outra é a fórmula do Supremo Tribunal.É prati
camente a eliminação do recurso extraordinário,
como instância de fazerjustiça às partes, e substi
tuído - mecanismo similarao da Suprema Corte
Americana - por um poder discricionário de exa
minar ou não, mediante uma avaliação necessa
riamente discricionária da relevância da causa,
os recursos extraordinários que fossem interpos
tos.

Confesso que resisto a esta tese do Supremo
Tribunal, porque, creio, transplanta para o Brasil
um mecanismo americano em que a Corte Supre
ma julga, sem necessidade de motivar as causas
que entenda dever julgar, na medida em que,
ao contrário da federação americana, temos um
Direitobasicamente unitário.A legislação dos es
tados, por mais que ganhe certo conteúdo na
nova Constituição, não atingirá, jamais, o grau
de descentralização da tradição constitucional
americana, de direitos civis, penais, processuais
diversos em cada Estado.

Por isso, pôde a Suprema Corte conhecer, ex
cepcionalmente, aquilo que entre nós correspon
deria ao recurso extraordinário, enquanto temos,
praticamente, um Direito uniforme.

Na atual exacerbação centralista, praticamente
os estados estão limitados a leis puramente for
mais e mandam aplicar o Código Tributário Na
cional e leis de puro alcance administrativo. Não
há mais direito material, direito civil lato sensu
a regular relações particulares emanadas da legis
lação estadual.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Permita-me uma intervenção final.Arespeito des
te assunto, acho que o que temos de cuidar é
da existência de divergências entre as Constitui
ções estaduais e a Constituição Federal, coisa
que vem acontecendo, essa discrepância, e que
deu até trabalho a V. Ex" com relação à substi
tuição de vacância de governador e vice-gover
nador, porque cada Constituição estadual tratava
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o problema diferentemente. Então, acho que o
que teria que se fazer agora, não sei se isso seria
competência da nossa Subcomissão, era real
mente estabelecer algum dísposítivo que garanta
essa uniformidade entre as Cartas estaduais e a
Carta federal.

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- Embora eu ache que essa uniformidade tenha
que se circunscrever àquilo que seja realmente
essencial, é preciso dar à organização dos estados
uma certa margem de imaginação.

O SR.PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Te
remos, para encerrar este debate, a interpelação
do nosso Relator, Nelton Friedrich. Mas antes que
o faça, gostaria de fazer uma pergunta e, ao mes
mo tempo, passar às mãos de V.Ex' um problema
para o qual gostaria de contar com a colaboração
da Procuradoria da República, para a sua solução,

Eu bem sei que a nossa subcomissão é de
trabalho para a elaboração da Constituição, Sub
comissão de Garantias e Reformas e Emendas
da Constituição, e que estamos aproveitando essa
oportunidade para fazer com que a Constituição
que ainda está em vigência possa ter garantias
para os cidadãos brasileiros,

A primeira pergunta, talvez muito mgênua, no
meu modo de pensar, é: os membros do Supre
mo Tribunal não deveriam ser, quando não na
totalidade, mas pelo menos na maioria, homens
que tivessem no seu cuniculum os cargos de
juiz e desembargador de seus Estados?

A segunda pergunta, que já fizvárias vezes em
outras palestras, é em relação a esse documento
que será entregue, e em relação àquela aula prá
tica que tivemos aqui, com a entrada de uma
pessoa que não sabemos de quem se trata, se
é desequilibrada, porque conduzia um documen
to que não diz nada em relação a sua pessoa,
mas que, na verdade, é um ser humano que o
Governo deveria respeitar e não deveria chegar
a tal ponto. Como nós, políticos, poderemos ter
um instrumento para fazer com que o Poder Exe
cutivo corrija essas falhas dentro da nossa socie
dade, principalmente daquelas pessoas menos fa
vorecidas no essencial da vida - a moradia, a
alimentação, a escola e à saúde?

A terceira: um ato do Governo Federal, de 21
de novembro de 1986, está tendo efeito retroativo
para prejudicar aos empresários da Amazônia.
Nesse ato o Presidente da República modificou
as normas do FINAM, mas existem empresas que
já tinham os seus projetos aprovados, já tinham
feito as suas captações de recursos, e, com o
ato do Governo, esses recursos foram retidos em
20% diante do ato de 21 de novembro. E esses
empresários, que tiveram os seus projetos elabo
rados em cima da leianterior, estão sendo prejudi
cados pela nova lei com efeito retroativo.

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- O eminente Presidente, Constituinte Fausto
Fernandes, coloca primeiro um problema delica
do da composição do Supremo Tribunal.

Eu creio que o problema passa pelo tema fun
damental das reflexões que tive a honra de trazer
à Comissão. Cria-se ou não se cria uma Corte
Constitucional de composição política? Criada a
Corte Constitucional, isto significará releger o Su
premo Tribunal Federal ao julgamento de causas
e de questões concretas, a um Tribunal Superior

de Justiça, enfim. Neste caso ganha um certo
relevo essa reivindicação da Magistratura, de ter
cadeiras cativas no Supremo Tribunal Federal,
ter uma certa quota compulsória de participação
no Supremo Tribunal Federal. Mas, se ao contrá
rio, vier a posição, que modestamente abraço,
o Supremo Tribunal Federal há de ser predomi
nantemente, como eu creio deveria ser quase ex
clusivamente a Corte Constitucional, mantida, po
rém, a nossa tradição, de um órgão judiciário,
de um órgão inserido na estrutura judiciária, aí
sou contra qualquer reinvindicação de quotas
classistas. Creio, pelo contrário, que é necessário
nesse sentido dar a dimensão política que é a
escolha, que é a composição do Supremo Tribu
nal Federal. Por isso me permiti como que chamar
aos brios os eminentes Parlamentares, dizendo
que o ponto principal, talvez, das críticas que se
fazem ao perfil do Supremo Tribunal se devam
a ter o Senado Federal transformado numa ho
mologação, praticamente cerimonial, à escolha
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Hoje me convenço até que talvez devesse esta
escolha não ser apenas do Senado, mas de todo
o Congresso. Mas não vejo como aí reservar quo
tas a magistrados, a advogados, a membros do
Ministério Público. A escolha é uma escolha de
alta política e deve ser f1exivel ao ponto de em
cada conjuntura, no jogo entre os poderes políti
cos, resultar a escolha quer do homem público,
quer do juiz de carreira para um tribunal que,
mantido o seu perfio atual, acentuada a sua fun
ção de tribunal de guarda da Constituição, não
pode ficar restrito a rateios corporativos de suas
vagas.

O problema das relações legislativas com o
Executivo quem sou eu para, perante eminentes
homens públicos, dar a solução. Ela obviamente
passa pela definição do regime de poderes, tenha
ele quadratura clássica de Parlamentarismo ou
de Presidencialismo. Eu creio necessariamente
sairá desta Assembléia Constituinte, como res
posta da Nação a décadas de autoritarismo, um
sistema mais eficaz de controle político do Gover
no peja representação popular no Congresso Na
cional.

.Quanto ao documento que V. Ex' me entrega,
este emprego que me coube foi feito realmente
para receber abacaxis, e este será mais um que
examinarei com as homenagens que v. Ex' me
merece.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Obrigado, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence.

Tem a palavra o nosso Relator, Constituinte
Nelton Friedrich.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Uustre
procurador, Dr. Sepúlveda Pertence, é uma satis
fação muito grande, como membro da Assem
bléia Nacional Constituinte e mais como Relator,
ter excelentes informações da sua exposição de
alto conteúdo. Mas, pelo horário, e como nós so
mos uma das poucas Subcomissões que conti
nuam ainda nesta fase de audiências, e até porque
muitas das indagações foram respondidas, total
ou parcialmente, eu faria algumas observações
pontificando temas, porque neste momento nós
vamos ter que partir para a proposta articulada
num tempo muito estreito.

Suas observações interessantíssimas sobre a
questão de emendas e reformas, e eu começo

por aí, eu gostaria apenas, rapidamente, de falar
sobre a inciativapopular, tanto a inicativapopular
legislativa,quanto até a questão da emenda cons
titucional. Esta é a primeíra observação.

A segunda observação, eu gostaria de ter a
sua apreciação sobre a questão da inviolabilidade,'
da Constituição. Temos recebido sugestões muito
positivas no sentido de que haja uma punição
aos que venham intentar, por meios violentos,
contra a Constituição, inclusive com punição pre
vista, punição de se perder a função, seja ela mili
tar ou seja função pública que venha a exercer.

Amda nesse contexto, até porque depois se liga
ria à observação final, a opinião de quem exerce
essa importante função de Procurador-Geral da
República sobre defensor do povo, sobre man
dado de segurança coletivo, enfim, esses instru
mentos que colocam à disposição da sociedade
como ferramentas para acionar o Direito.

O SR. JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- Agradeço ao nobre Constituinte a fertilidade
das provocações que traz, ao mesmo tempo que
me escuso com a Comissão por um certo prolon
gamento destes trabalhos, pelo entusiasmo que
os temas me causam, e que a inteligência das
colocações dos Srs. Constituintes me forçou. So
bre o problema da iniciativapopular, sou favorável
a mecanismos de iniciativa popular. É claro que
em termos práticos a iniciativa popular tem, no
mundo moderno, uma importância bem menor
do que uma visão romântica lhe daria, na medida
em que nenhuma aspiração de um segmento
significativo da sociedade deixará de encontrar
o canal da iniciativaparlamentar. Maseu vejo na
iniciativa popular o seu fator quase didático de
levar segmentos sociais expressivos à mobiliza·
ção. Sou, de há muito convencido que a demo
cracia moderna, sobretudo a estabilidade do regi
me democrático moderno, passa como condição
absolutamente imprescindivel pela organização,
pelo estímulo à organização da sociedade civil.
O mecanismo da separação dos Poderes foi um
mecanismo que desempenhou seu papel no esta
do liberal puro, no estado liberal a serviço do
liberalismo econômico de um Estado ausente.
No Estado intervencionista moderno, acrescida
a circunstância de se tratar de um Estado parti
dário, um Estado de solidariedade entre a maioria
parlamentar e o Governo, é óbvio'que a proteção
das liberdades, no mais amplo sentido das liber
dades negativas, das liberdades positivas, precisa
da complementação da mobilização popular. E
a iniciativapopular representa esse papel de pre
texto para a organização, para a discussão de
assuntos políticos, de assuntos de Estado com
setores da sociedade. É este o papel que, eu creio,
a iniciativapopular pode desempenhar, e por isso
sou a favor de mecanismos que a introduzam.

O SR. RELATOR (Nelson Friedrich) - Tenho
um profundo drama que vivi no âmbito da Comis
são Afonso Arinos sobre as punições, a exacer
bação das punições em relação aos crimes contra
a inviolabilidade da Constituição. Contra o golpe
bem-sucedido essas punições serão sempre inefi
cazes. De tal modo, que temo muito em quadras
de um certo surto autoritário, essa exacerbação
venha a ser efetivada sobre setores discordantes
e vencidos com uma violência brutal. Se tivésse
mos..
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o SR. CONSmUINTE RUY NEDEL - Tem
um ditado muito brincalhão, bastante cético, um
pouco duro até, que dizque o cirurgião não sabe
nada, mas resolve muito; o clínico sabe muito,
mas não resolve nada; o psiquiatra não sabe nada
e não resolve coisa alguma. Parece que o proble
ma é psiquiátrico, inclusive,nesta questão de ga
rantia da Constituição. Mas veja uma coisa: uma
greve - e eu tenho a firme convicção quanto
a isso - no momento em que nós tivermos a
rotina em nossa fábrica, explodiu a greve, falta
o furrcionário. Está contando a falta, porque a
greve é um contrato de risco. Ela facilita o acordo.
Eu tenho notado inclusiveque quando se pratica
esse expediente, principalmente no setor público,
que é o que mais pode desestruturar o Poder,
este expediente facilita a negociação futura, e essa
punição seria corrigida num processo de anistia.
A anistia é soberana como uma Assembléia Na
cional Constituinte dentro do ordenamento jurí
dico da Nação. A anistia também é soberana so
bre essa própria punição, não sei se é isso, enten
do assim. E existe uma arma forte que facilita
a negociação, e pode abreviar, quer dizer, por
ali já há uma vantagem, parece-me. Por outro
lado há aquele pensamento da prevenção. A pes
soa sabe que o contrato de risco é bem maior
do que nos moldes atuais, por exemplo, o sul-a
mericano.

o SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
-Eu completaria com um dado que admito nes
te ponto. Confesso que não amadureci a reflexão
sobre isto, mas achei o mecanismo interessante,
como até essa arma de negociação, que obvia
mente não fecha o instrumento politico, às vezes
indispensável para superar crises institucionais
que anistiam, que é a da contagem da prescrição
a partir do restabelecimento do regime constitu
cional. A idéia não é minha, a idéia é do projeto
de lei de defesa do Estado Democrático, elabo
rado numa Comissão organizada pelo Ministro
Fernando Lyra.Parece-me idéia fértilnesse senti
do, na medida em que ela permanece como
ameaça sobre o golpe vitorioso.Obviamente não
tenho ilusões como um instrumento que even
tualmente se terá de negar, se terá de negociar,
como forma mesmo de superar o intervaloconsti
tucional através do mecanismo da anistia. Acho
a idéia fértil nesse sentido, dentro da linha de
raciocínio de V. Ex' Agora, temo realmente as
penas por demais exasperadas, porque estas, eu
desconfio, serão aplicadas a estudantes bader
neiros, sob o pretexto de grave ameaça à inviolabi
lidade da Constituição, e não ao golpista vitorioso.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - E a sua
observação sobre o defensor do povo.

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- Sobre o defensor do povo, eu deixei claro na
época um certo ceticismo meu quanto à instítur
ção, O ornbucllsman é, como sabem os nossos
Constituintes, uma planta escandinava, onde tem
funcionado como, uma notável instituição. Mas
é preciso dimensionar a possibilidade desse fun
cionamento, como ocorre nos países nórdicos.
Trata-se de países variando entre 8 e 10 milhões
de habitantes, se eu não me engano, com um
padrão de administração pública do mais alto ní
vel,de tal modo, que se pode obter grandes resul
tados pela atuação do ombudsman, que não pas-

sa na Suécia, por exemplo, de um dignatário eleito
pelo Parlamento, cercado de meia dúzia de asses
sores. Eu creio, que a criar a figura do defensor
do povo, é preciso delimitar-lheo campo de atua
ção onde ele possa ser eficaz. A idéia de que
se possa, neste País imenso, e no nível absoluta
mente precário da nossa Administração, ter uma
estrutura leve de defensoria do povo, com um
minimo de eficácia, me parece ilusória se quiser
mos dar-lhe a vigilânciasobre toda a relação Esta
do-cidadão. Então, toda a instituição que eu pre
vejo será ilusória, será ineficaz, eu temo a sua
criação, porque será um fator mais de descrença
na Constituição. Acho, por outro lado, que em
termos de criar mais um mecanismo gigantesco
no País, tenho dúvidas sobre o seu resultado. Por
isso defendo, criando-se ou não, para certas ativi
dades limitadas, a figura do ombudsman, como
um organismo de cúpula. Eu creio que a ramifica
ção, em termos nacionais, dessa tarefa de dar
voz a um Cidadão desprotegido contra o abuso
do Poder, no dia-a-dia do contato com a Adminis
tração, necessariamente por uma estrutura efi
ciente, que é o MinistérioPúblico, estrutura espa
lhada por cada comarca deste País, com um pro
fissional qualificado, a quem, assegurado o refor
ço de suas garantias, pode desempenhar, na me
dida do possível, essa tarefa que muitas vezes
o promotor já desempenha informalmente na co
marca onde reside.

Pôs V. Ex' o problema do mandado de segu
rança coletivo.Não chego a precisar em que con
sistiria exatamente, mas suponho que passe por
alguns problemas. O primeiro, pela proteção do
ihteresse coletivo ou defendido por segmentos
sociais, não individualizados, como direito de
qualquer pessoa, como os exemplos clássicos de
proteção da ecologia, do consumidor, do patri
mônio histórico etc. O País deu um avanço consi
derável nesse sentido. Uma das leis mais com
pletas nesse setor que ainda está em ebulição
doutrinária no DireitoComparado, é a leipromul
gada por José Sarney em fmal de 1985,que dá
legitimação a associações ou certa representa
tividade e concorrentemente ao MinistérioPúbli
co, para essa tutela jurisdicional dos interesses
do povo. E os resultados, onde se deu ao Minis
tério Público infra-estrutura bastante para a ação
são animadores, sobretudo no âmbito do Estado
de São Paulo, e já na Procuradoria Geral da Repú
bica, com menos recursos, com menos equipa
mentos, já há uma meia dúzia de exemplos que
animam a perspectiva desses instrumentos, que
deve merecer um aceno profissionalpelos direitos
e garantias individuais.

O outro, também abordado no esboço da Co
missão Afonso Arinos, é o problema da represen
tação sindical, em que a jurisprudência, a meu
ver, extremamente tímida, tem impedido que os
sindicatos desempenhem, em termos proces
suais, essa tarefa de tutela de direitos coletivos
da categoria. Também aí acho que os princípíos
da organização sindical a serem adotados pela
Constituintemereceria assegurar, necessário para
romper com o imobilismo de jurisprudência que
não chegou a uma interpretação mais liberal das
liberdades existentes, a expressamente garantir
a legitimação do sindicato, não só para o dissídio
coletivo, que ele já tem, mas para a defesa, em
qualquer instância, de interesses coletivosda cate
goria.

O SR.RELATOR (Nelton Friedrich) - Eu agra
deço, a V. Ex' Faria uma última observação. Nós,
num primeiro esforço, procuramos numa mera
sugestação, atribuir, por exemplo, à defensoria
do povo, tarefas específicas, no caso zelar pela
celeridade da racionalização dos processos admi
nistrativos, função ecológica, defesa dos consu
midores. E nessa mesmaaproximação também
citei uma observação sobre o papel do Ministério
Público, sobre a ampliação, a instrumentalização
que hoje não ocorre. Os gabinetes dos promo
tores públicos transformaram-se em escritórios
de assistência social. Esta questão que levanto
agora é também uma preliminar. Notem, entre
os Constituintes isto é unânime, e evidentemente
todos que aqui intervieram como expositores ilus
tres, de que o Poder Judiciário precisa ser apare
lhado, torná-lo mais acessível e rápido, enfim,
aproximá-lo até do povo. E ontem, aqui, esteve
presente o representante da Ordem dos Advoga
dos do brasil. E é importante que nós vejamos
a discordância que ainda existe entre o nosso
ilustre Procurador e a opinião da própria Presi
dência da Ordem dos Advogados e, inclusive,de
uma proposta aqui encaminhada por membro
do Congresso dos Advogados do Brasil.Eu gosta
ria...

O SR.JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
- Não é do Procurador-Geral, é antiga do Conse
lho de Ordem.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - E essa
observação que faço é no sentido de que não
há dúvida de que essa Constituição, que estamos
tentando elaborar, pode se transformar numa
grande frustação. Por isso tudo que foi visto, a
não preocupação de que ela seja sintética, que
seja mais regulamentada, enfim, as diversas pos
sibilidades que existem. Mas, por outro lado, está
evidente também que nós vivemos numa socie
dade hoje que tem uma ansiedade enorme de
participar. Está em construção, pela primeira vez
neste País, ao que parece, de maneira mais acele
rada, o chamado poder coletivo nacional. E essa
frustação que pode acontecer eu acho que estaria
muito mais na medida em que nós não pudés
semos visualizar onde é que queremos chegar.
Queremos um Estado de Direito.O que pretende
uma Constituição para que nós façamos esse ar
cabouço? MUito mais que um Estado de Direito,
é um Estado de DireitoDemocrático, com o com
ponente fundamental da soberania popular. E que
esse Estado de DíreitoDemocrático também seja
social, no sentido de promoção de mudança de
transformação. Eu acho que há uma vontade nas
ruas, na sociedade nesse sentido. Se os Consti
tuintes não puderem ser intérpretes dessa vonta
de, haverá frustração. Em cima disso, e que eu
ouso colocar aqui de que o Tribuanl ConstItui
cional, na medida em que tivesse que enfrentar
a questão da inconstitucionalidade, entrando em
pontos fundamentais da inconstitucionalidade
por omissão, nós estaríamos com um instrumen
to mais célere. Claro que eu não vou abrir um
parêntese para analisar o que está hoje aconte
cendo. Sabemos que o Supremo Tribunal, só no
ano passado, teve nada mais, nada menos do
que 20 511 recursos de argüição e agravo, segun
do um dado que consegui levantar. Não quere
mos interpretar que nós vamos sair da Consti- ~
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tuíção com o Poder Judiciário estruturado, sem
o aparelhamento, mas também não estamos fa
zendo uma revolução. Sabemos como é difícil,
no País, mudar estruturas ou agilizá-Ias. Por essa
razão, faço esta pergunta, esta indagação, ou até
um comentário: o Tribunal Constitucional estabe
lece aquilo que V.EX' até discordou, um compro
misso do julgador com a Constituição, num país
para o qual queremos uma Constituição realizável,
exequível, auto-aplícavêl, na medida do possível
e que, evidentemente, haja uma permanente pos
sibilidade de questões, tais como a da inconstitu
cionalidade por omissão. Com essa linha de racio
cínio, o Tribunal Constitucional, dependendo da
sua composição, poderia escapar do risco de cer
ta penalidade partidária. A sua composiçáo pode
ria ser feita com indicação do Presidente da Repú
blica, do próprio Poder Judiciário e do Conselho
de Magistratura, do próprio Ministério Público, da
Ordem do Advogados do Brasil e, quem sabe,
do Poder Legislativo. Estaríamos equilibrando es
sa composição, não dando possibilidade de, por
uma maioria eventual, nós termos uma certa pos
tura partidária do Tribunal. O Poder Legislativo,
tendo a sua írnportência, a sua força, precisa ter
um compromisso mais próximo com a Consti
tuição. Afinal de contas, é o Tribunal, enfim, são
os julgadores da questão constitucional.

E, finalmente, se nós pudéssemos, eu uso mui
to esta expressão, colocar como observadores no
centro da observação, nós vamos verificar que
todos os pressupostos e todas as observações
que o ilustre palestrante nos deu, ao menos é
o que consta, têm uma posição de apreciação
adequada de seus resultados. É por isso que eu
faço estas indagações Como bem disse o nosso
ilustre Procurador, o Judiciário está congestio
nado com ações ordinária, administrativa, finan
ceira, previdênciaria, de batida de automóvel, de
altas indagações com ações populares que se
prolongaram por 10, 12 anos. Algumas até foram
retiradas por razões que não vale a pena aqui
revelar. Em cima dessas considerações, nós não
poderíamos viver o compromissso dessa expe
riência num País que tem essa expectativa? Até
psicologicamente o Tribunal Constitucional pode
ria ter, perante a opinião pública, esta possibi
lidade, poderia atuar com mais rapidez, como um
instrumento mais eficaz acionado. Com a vocação
mais política do tribunal, que também aqui foi
colocado e, portanto, com essa vocação mais po
lítica, mas claro, com freios, pesos e contrapesos
na composição do seu periodo, do seu prazo.
A questão da vitaliciedade não exístiria nesse Tri
bunal Constitucional, assim como o problema
da náo recondução imediata, e assim por diante.
São estas observações que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado.

o SR. JOSÉ PAULOSEPÚLVEDAPERTENCE
- Vemos que V. Ex" colocou com grande inteli
gência a linha de raciocínio favorável ao Tribunal
Constitucional. Mas identifico uma observação de
que não me devo ter expressado com clareza.'
Não disse que criticava o Tribunal Constitucional,
o seu compromisso com a Constituição. Ao con
trário, disse que o Tribunal Constitucional é um
sistema exclusivamente concentrado de controle
de constitucionalidade. Tira da multidão de ór
gãos do PoderJudiciário, em cada comarca deste

País, o compromisso direto com a Constituição,
e concentra num órgão de cúpula. Agora, o que
eu quero é que o compromisso com a Consti
tuição seja o compromisso de cada magistrado,
seja também um compromisso do Tribunal de
cúpula de controle jurisdicional da constitucio
nalidade, seja ela no atual mecanismo de um Tri
bunal de feição judiciária, seja uma Corte Consti
tucional de feições mais acentuadamente políti
caso Quero, sim, este compromisso com a Consti
tuição. E, portanto, é um compromisso com a
conjuntura política que, a meu ver, se há de temer,
ou pelo menos há de ser objeto de uma reflexão
muito fria. E V. EX"" são hoje os agentes dessa
decisão fundamental. E um pouco a figura do
candidato. No temperamento que V. Ex' traz, da
organização jurídica, pela Ordem dos Advogados,
pela Magistratura, pelos órgãos superiores do Mi
nistério Públíco, a meu ver, com todas as vênias,
agrava esse problema. Teremos um candidato
a juiz numa eleição de vários turnos. Eu não creio,
pode ser uma visão um tanto ou quanto conser
vadora da figura do juiz, que faça bem à credibi
lidade, e às decisões mais importantes no Estado
de Direito, a submissão do futuro juiz a essa candi
datura, que engrandece o homem público da re
presentação popular, eu não creio que deixasse
de cansar o terrível desgaste prévio ao homem
que fosse assumir a magistratura. Mas V.Ex" traz
a experiência européia. Mas é preciso partir de
uma constatação prévia fundamental. Saiu-se de
um sistema de falta de qualquer controle de cons
titucionalidade, ou então que é equivalente, que
são os clássicos sistemas franceses de controle
puramente político. A Itália, não criou o seu siste
orque a Constituição italiana que coou a Corte
Constitucional é a pnmeira Constituição rigida da
história italiana; as outras eram flexíveis, conse
qüentemente não havia como pensar em controle
de constitucionalidade. A Alemanha evoluiu de
um sistema mais tímido da Constituição de Wei
mar apenas para um sistema mais amplo na atual
Constituição, ambos sistemas puramente con
centrados. Agora, o que há no Brasil, é que há
uma experiência secular de sistemas difusos que,
acumulados na estrutura judiciária, se pôde aco
plar nessa simbiose que eu considero uma obra
brilhante do constitucionalismo brasileiro, que foi
instituído o mecanismo do controle direto e do
controle em tese, sem sacrificar o controle difuso.

Ao menos, ao que me parece, são experiências
radicalmente diversas. A primeira conseqüência
de uma Corte Constitucional na Itália foi criar uma
instância de controle de constitucionalidade onde
não existia nenhuma. No Brasil, a primeira conse
qüêncía é que, embora um Juiz de lograu entenda
os limites de uma questão concreta que a lei é
patentemente inconstitucional, ele não concederá
o mandado de segurança de execução imediata
para a proteção do Direito. Ele levará essa questão
a um Tribunal de Cúpula e aguardará a decisão
desse Tribunal. Enquanto no Brasil, a figura abo
minável do Procurador-Geral da República arqui
va, por esta ou aquela razão, o pedido de represen
tação de inconstitucionalidade, isso apenas signi
fica que aquela questão não será examinada, dire
tamente e imediatamente, pelo Supremo Tribunal
Federal. Mas nenhum cidadão lesado pela incons
titucionalidade das leis está inibido de, perante
o menor juízo da comarca, obter o mandato de
segurança de execução imediata, em que pouco

importa se a lei contínua vigendo só anos depois
com a decisão definitiva do Supremo Tribunal
e a suspensão pelo Senado, desaparece do mun
do jurídico. Para aquele cidadão, a tutela foi dada
imediatamente, po~ obra de um juiz singular de
primeira instância. E isso que eu temo: nós viven
do essa simbiose dos dois sistemas, devemos
retroceder ao sistema único. Agora, é óbvio que
se pode colocar a cúpula dos sistemas em uma
Corte Constitucional e não no Supremo Tribunal
Federal. É uma opção da Constítuinte. Da minha
parte, o que acho fundamental é realmente a parti
darízação, eu não diria politização. O Supremo
Tribunal é uma corte constitucional, é um tribunal
político. A minha discordância é realmente, Sr.
Presidente, quanto à forma; ela há de ser, como
é hoje, mas apenas provocando o Legislativo para
que assuma o seu papel de provimento dos car
gos no Supremo Tribunal mas sem submeter o
candidato ao Supremo Tribunal Federal ao julga
mento de suas idéias. Eu tenho certeza que isso
afastará vocações legítimas e estimulará improvi
sações lamentáveis. Isso é o que eu penso. De
forma que quanto à inconstitucionalidade por
omissão, eu acho esta, sim, deve ser confiada
a uma instância, mas essa claramente política,
confessadamente política, porque se trata aí da
implementação política da Constituição e não da
guarda da estabilidade da Constituição e das leis.
Mas devo dizer que esta é uma contribuição que
eu posso dar a esta Subcomissão, com sua pauta
carregada e o seu prazo às vésperas de se exaurir.

A verdade é que se trata de uma discussão fértil,
e os argumentos de um lado e de outro são da
maior respeitabilidade. O que eu quis trazer foi
uma provocação seguida de reflexão. Seja qual
for a decisão que se tome sobre o órgão de cúpula
de controle, em favor da manutenção do sistema,
em favor da manutenção disso, que por acaso
se fez em 1965, mas que realizou o sistema mais
liberal e mais dentro de controle de constitucio
nalidade do mundo. Se os órgãos encarregados
nesta ou naquela conjuntura política forem tímí
dos, o problema não está no sistema. O nosso
sistema reuniu ao controle direto que os Estados
Unidos não tem, o controle difuso que nenhum
dos países que adotaram a Corte Constitucional
jamais tiveram. E esta é a diferança radical numa
decisão de Corte Constitucional clássica que en
volva a eliminação do sistema difuso do sistema
jurisdicional de controle da constitucionalidade
das leis, que me parece uma garantia fundamen
tai. Com isso, quero agradecer à Subcomissão
mais uma vez, a oportunidade que me propor
cionou. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Srs. Constituintes, Sr. Procurador-Geral da Repú
blica. Como Presidente desta Subcomissão, e em
nome dos membros da mesma, quero agradecer
a V. Ex", Professor Doutor José Paulo Sepúlveda
Pertence, a sua presença, o seu depoimento, a
sua colaboração e a sua belíssima conferência
feita nesta reunião de audiência pública da Subco
missão da Garantia da Constituição, Reformas e
Emendas. Os membros desta Subcomissão, que
participaram desta reunião, tenha a plena certeza
que mais uma aula os ajudarão nesta grande tare
fa que o povo brasileiro lhes conferiu, de preparar
a nova Carta Maana do nosso País.
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Não tendo nada mais a tratar, convoco os Srs.
Membros desta Subcomissão para amanhã, às
9:30h, quando receberemos a presença de Sua
Ex' Revm- Dom Cândido Padim, Bispo de Bauru,
que estará aqui fazendo mais uma audiência pú
blica nesta Subcomissão. Está encerrada a pre
sente reunião.

loa Reunião Ordinária, realizada
Em 8 de maio de 1987

Aosoito dias do mês de maio de milnovecentos
e oitenta e sete, às nove horas e trinta minutos,
na sala de reuniões da Comissão de Minas e Ener
gia do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
de Garantia da Constituição, Reformas e Emen
das sob a Presidência do Senhor Constituinte
Fausto Fernandes, com a presença dos seguintes
Senhores Constituintes: Fausto Fernandes (presi
dente), Nelton Friedrich (Relator), Euclides Scal
co, Evaldo Gonçalves, Antero de Barros, Osmir
Uma, Moysés Pimentel, VilsonSouza e José Ca
margo. Abertos 05 trabalhos o Senhor Presidente
determinou que fosse lida a Ata da reunião ante
rior que foi devidamente aprovada pelos presen
tes. Logo após, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Conferencista convidado, Dom Cân
dido Padín, Bispo de Bauru e atual Coordenador
da Comissão de acompanhamento da Constitui
ção da CNDB, que agradece a honra com que
foi distinguido para ser ouvido perante esta Sub
comissão e no decorrer de sua palestra expõe
sobre 05 seguintes tópicos: a necessidade de pro
mover o bem comum; o defensor do povo; o
mecanismo de defesa da Constituição; pena de
morte; aborto; e referendum. Na fase interpe
latória, usaram da palavra, pela ordem, 05 seguin
tes Constituintes: Evaldo Gonçalves, Euclides
Scalco, Antero de Barros, Osmir Uma e VIlson
Souza. O Senhor Presidente e o Senhor Relator
usaram da palavra para as perguntas e conside
rações flnaís, Após o término dos debates, o Se
nhor Presidente ,agradece a presença dos mem
bros da Subcomissão, convidados e em especial
a presença do ilustre Conferencista, pelo pronto
atendimento e em contribuir com seu conheci
mento aos trabalhos da Subcormssâo, O inteiro
teor dos debates será publicado, após a tradução
das notas taquigráficas no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente deu por encerrada a pre
sente reunião às doze horas e trinta minutos, con
vocando 95 Senhores Constituintes para a próxi
ma reunião a ser realizada no dia onze de maio
às dezessete horas, com a seguinte pauta: expo
sição do Relatório e apreciação do Anteprojeto.
O Senhor Presidente, determina que eu, Claylton
Zanlorenci, Secretário da Subcomissão lavre a
presente Ata, a qual depois de receber os respec
tivos acompanhamentos taquigráficos, será leva
da à publicação, desde que devidamente apro
vada e devidamente assinada pelo Senhor Presi
dente.

O SR.PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a reu
nião.

Temos a grata satisfação de ter conosco S.
Ex"Rev'"a,Dom Cândido Padim, Bispo de Bauru,
Coordenador da Comissão de Acompanhamento
da Constituinte da CNBB, ex-presidente da SE-

lAN e ex-membro do Conselho Federal de Edu
cação.

Srs. Constituintes, teremos a oportunidade, ao
encerrarmos as nossas audiências públicas, de
ouvir um membro da CNBB que nos trará um
depoimento em relação às garantias, emendas
e reformas da Constituição, na base do Evangelho
de Cristo.

Concedo a palavra a S. Ex"Rev'"aDom Cândido
Padim.

O SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padim) 
Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres Constituintes,
sinto-me muito honrado pelo convite que me foi
feito,dando-me oportunidade de trazer ao conhe
cimento dos membros desta Subcomissão um
aspecto muito importante da esperança - diga
mos assim - que a CNBB tem em relação ao
trabalho de todos 05 membros da Assembléia
Nacional Constituinte.

Como V. Ex", certamente, já sabem, a Assem
bléia dos Bispos, CNBB,aprovou um documento
que se denomina "Por uma Nova Ordem Consti
tucional", onde apresentamos a perspectiva cristã
da Igreja Católica, para que o futuro do nosso
País tenha não só uma nova configuração consti
tucional, mas um conjunto de medidas que per
mitam ao povo participar de modo efetivodo pro
cesso político, no amplo sentido desse processo.

Sentimos que a partir dos últimos anos, está
acontecendo em nosso País uma mudança quali
tativano comportamento do nosso povo. Verifica
mos um interesse muito grande dos grupos popu
lares, a Igreja particularmente em contato com
esses grupos, mais na capilaridade da nossa so
ciedade, como as comunidades de base, agentes
de Pastoral, associações de bairros, etc., e vemos
que cada vez mais está se formando uima cons
ciência política muito responsável em, pelo me
nos, grande parte de nosso povo. E ímporta ofere
cer meios efetivos de participação para que au
mente a credibilidade, porque sentimps que um
dos fatores que dificultam uma maior participação
é a diminuição da credibilidade na efícácía do
processo político do nosso povo, por tudo o que
aconteceu em nosso País. i

Sabemos muito bem. que houve, de fato, uma
grande marginalização de enorme porção de nos
sa população, do ponto de vista da participação
política,especialmente dajuven'tude. Desde 1962,
fui assistente nacional da Ação Católica em todo
o Brasil e, logo depois da instalação !do regime
de 1964,05 nossos líderes ficaram praticamente
impossibilitados de agir, porque a mentalidade
da segurança nacional - como todos devem re
cordar - era a de uma desconfiança recíproca,
todos eram suspeitos, essa é a verdade. Então,
05 nossos grupos de liderança da Ação Católica
já não tinham possibilidade de atuar, o que signi
ficou uma marginalização enorme de toda a ju
ventude. Estamos observando, por exemplo, co
mo é difícil, hoje, contar com lideranças políticas
da nova geração, justamente ela por ter ficado
20 anos praticamente impedida de assumir lide
ranças.

Entendemos que isto deva ser corrigido não
só formalmente, por uma Constituição meramen
te formal, mas por uma Constituição que crie
instrumentos ao alcance do cidadão, que não de
pendam da boa vontade de uma ou outra autori
dade, mas que permita realmente que o cidadão

tenha iniciativa e possa intervir no ordenamento
de toda a ordem política.

Dizemos nesse documento, por exemplo, que
é preciso mudar o eixo de organização política
do Brasil. Até hoje e, principalmente nos últimos
20 anos, pode-se dizer que cabia ao Estado toda
a primazia da iniciativasocial; o cidadão precisava
como que esperar que alguém dos poderes públi
cos tomasse alguma iniciativaem sua defesa. Ora,
achamos que o sentido que a nova Carta deve
imprimir à nossa sociedade é o de que cabe à
sociedade ter um certo controle sobre a ação
do Estado, porque o Estado existe para oferecer
serviços ao cidadão, essa a razão de ser do Estado.
Promover o bem comum, significa oferecer servi
ços que realmente protejam, e não só protejam,
promovam o cidadão. Isto supõe toda uma ilação
de forma de poder. O poder é uma maneira de
servir, esta é a concepção cristã, lembrando que
o próprio Jesus Cristo disse "Eu vim não para
ser servido, mas para servir". Ora, se o próprio
Cristo se coloca na posição de um servidor, evi
dentemente nós, quando assumimos qualquer
parcela de poder, só podemos assumi-Ia com
a preocupação de servir.

É nesse sentido que entendemos que toda or
ganização do poder deve oferecer oportunidades
e meios eficazes para a participação de cada cida
dão. Nesse sentido é que, entre outras colocações,
está, evidentemente, a existência do defensor do
povo. Não creio ser um assunto específico desta
Subcomissão, mas está um pouco ligada a isto,
porque defender a Constituição simplesmente de
uma maneira formal, isto é, existindo um tribunal
que possa dizero que é a favorou contra a Consti
tuição, creio que não é suficiente. É necessário,
sem dúvida, mas não é suficiente. Há que se insti
tuir organismos representantes da sociedade, que
tenham o poder de garantir a intervenção do cida
dão. E o defensor do povo seria um desses ele
mentos, porque ele estaria, em primeiro lugar,
desligado de qualquer dependência do Poder
Executivo;ele seria, pela tendência que estou per
cebendo, eleito. Pode ser eleito pelo Poder Legis
lativo, pelo Congresso, mas a apresentação das
candidaturas - digamos assim - para a sua
eleição, deveria provir de vários segmentos da
sociedade.

. Pessoalmente, considero, entre outros critérios
para a apresentação de candidatos que seriam
eleitos para esse cargo de defensor do povo, que
deveria constar que esses indicados não pode
riam ser funcionários nem do Poder Executivo,
nem do Poder Legislativo - quero dizer funcio
nário, não o representante do povo, claro - por
que eles têm uma dependência administrativa,
uma dependência, inclusive, quanto a seu cargo
e, conseqüentemente, fica difícil garantirmos uma
completa independência. E nem mesmo dirigen
tes de empresas com fmalídades econômicas,
pois poderão surgir, evidentemente, um cruza
mento de outros interesses. Por outro lado, ele
deve ter uma certa duração de mandato que lhe
permita conhecer um pouco a evolução dos pro
blemas sociais. Este seria um dos pontos que
nos parece muito importante: a existência do de
fensor do povo.

Outro ponto sería o mecanismo de defesa da
Constituição. Surgiu a idéia de um tribunal consti
tucional. Sabemos que, realmente, o Supremo
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Tribunal Federal hoje em dia está quase que im
possibilitado de exercer com eficácia as suas fun
ções, pelo acúmulo excessivo de processos e uma
mistura entre processos ordinários e processos
de declaração de inconstitucionalidade. Muitasve
zes, esses processos mal chegam ao Supremo,
aliás, este é um ponto que deve ser corrigido
também. Não se pode permitirque só uma pessoa
no Brasil, o Procurador-Geral da República, seja
o único a julgar da oportunidade de enviar ao
Supremo a análise de inconstitucionalidade. En
tendemos que o Supremo Tribunal Federal deve
ter absoluta autonomia para investigar quaisquer
questões que surjam, dúvidas quanto à constitu
cionalidade de leis. Vaidepender de uma análise
préviade uma outra autoridade que é dependente
do Poder Executivo, e que, portanto, pode blo
quear os outros interesses, evidentemente, a re
messa ao Supremo da análise desses julgamen
tos.

Então, achamos realmente necessário, ou ali
viar enormemente a possibilidade de processos
chegarem até o Supremo, ou criar um Tribunal
especial, que teria a função exclusiva de estabe
lecer critérios para o julgamento da constitucio
nalidade das leis. É uma iniciativa nova, fora da
tradição brasileira,mas é uma iniciativa que existe
em outros países e que tem provado a possibi
lidade desse tribunal <;ontribuir para uma certa
estabilidade política,porque esse tribunal vai criar
uma jurisprudência, vai criar um entendimento
sobre a Constituição e, evidentemente, um enten
dimento relacionado com a realidade do País. Por
isso, vai criar uma certa confiança em que a apre
sentação de casos futuros terá uma apreciação
realmente concorde com uma certa estabilidade.
Acho que a função desse tribunal poderá trazer
ao Pais um pouco mais de segurança e tranqüi
lidade - tranquilidade operativa, é claro - mas
tranquilidade no sentido de ordem constitucional,
quer dizer, não esperar situações imprevisíveis.

É claro que um tribunal dessa natureza terá
também um aspecto político no verdadeiro sen
tido do termo, isto é, um tribunal que realmente
tenha uma concepção de ordem política, dentro
da Constituiçãq, é claro. E como estamos admi
tindo, através de várias emendas que estão sendo
apresentadas, a possibilidade de apresentação
por grupos de eleitores, de projetos de lei que
deverão ser discutidas e votadas pelo Congresso,
nós, então, abrimos aí uma perspectiva nova, isto
é, não vamos ficaradstritos ao puro texto da Cons
tituição,vamos abrir - espero, pelo menos, dese
jo - possibilidades novas de iniciativasde elabo
ração de lei. Até hoje o povo não participou da
elaboração da lei, de modo nenhum, pois não
adianta mandar meras sugestões. Aproveitam as
sugestões se quiserem. Ao passo que a idéia de
apresentação de projetos de leis, incluia obrigato
riedade de ser o projeto discutido e votado. Pode
ser rejeitado, evidentemente. Mas, exige que os
representantes do povo se debrucem sobre aque
le projeto, discutam e apresentem o seu parecer,
pró ou contra, a fim de que a sociedade possa
também encaminhar outras medidas adequadas.

Com isso, permitiriamos - como disse - um
pouco mais de credibilidade, por outro lado, um
pouco mais de estabilidade, e, consequentemen
te, a esperança de uma participação mais con
fiante e responsável de toda a sociedade.

Por outro lado, creio que toda a linha de partici
pação passará, evidentemente, pela instituição do
referendum popular. Não se poderia dizer que
a nova Constituição garanta realmente a partici
pação da sociedade, não permitindo que a socie
dade diga se está de acordo, se gostou ou não
da Constituição. Agora, considero que esse pro
nunciamento deveria ser feito por partes, e não
apenas pelo todo da Constituição. Evidentemente
que apenas cinco, para um conjunto de 180 a
200 artigos, não é significativo. O povo não está
podendo dizerse um ou outro artigo está prejudi
cando, digamos assim, o sentido global que ele
desejaria. Esta é uma questão também a estudar,
como distinguir questões, textos constitucionais
que, talvez, não sejam aprovados pela maioria
da Assembléia Nacional Constituinte, mas que
poderiam corresponder à aspiração da sociedade.
Talvez não aprovados formalmente pela maioria
do Congresso, mas o povo desejaria que fossem
aprovados. Quem sabe, estabelecer que um quin
to dos membros do Congresso poderia apresen
tar com pedido que tal emenda não aprovada
pelo Congresso, seja submetida, pela sua relevân
cia, a referendum popular.

Lembraria um exemplo, a pena de morte. Pode
ser que seja aprovada ou não, mas talveza popu
lação tenha outro parecer. E como se trata de
um problema grave, mereceria, evidentemente,
ser submetida ao referendum popular.

Outra questão, a proteção à vida, como apre
sentamos em uma das emendas: o Estado deve
assegurar a proteção à vida de cada pessoa, desde
8 concepção. Esta é a nossa proposta: desde a
concepção e em todas as fases da sua existência.
Se porventura esse texto não fosse aprovado,
quem sabe a população gostaria que ele fosse
aprovado? São possibilidades que deveriam ser
pensadas, não em um referendum apenas em
bloco, mas em um referendum que permita à
população pronunciar-se sobre questões sérias,
e não chegar a um consenso na Assembléia Na
cional Constituinte.

São esses, creio, os pontos que para esta Sub
comissão interessaria realmente discutir.

Estou também, aqui, à disposição para algum
esclarecimento ou qualquer questionamento que
os Srs, Constituintes queiram fazer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Srs. Constituintes, terminamos de ouvir a expla
nação de S. Ex' Reverendissima, Dom Cândido
Padim, representante da CNBB.

Os Srs. Constituintes terão oportunidade de in
terpelar S. Ex' Reverendíssima. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Eval
do Gonçalves.

O SR. CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES
- Sr. Presidente, Reverendíssimo Dom Cândido
Padim, em primeiro lugar, as minhas felicitações
a Vossa Reverendíssima, por ter trazido subsídios
valiosos para os trabalhos desta Subcomissão.

Segundo, gostaria de ouvir a opinião de Vossa
Reverendíssima sobre alguns pontos, objetiva
mente. Há uma tendência - poderíamos dizer
- aqui, desta Subcomissão, de abrir o quanto
se possa a oportunidade para iniciativade emen
das à futura Constituição. Significa dizer que não
estamos querendo, nem desejando, que esta
Constituição que vaisair desta Assembléia Nacio
nal Constituinte, mereça ser emendada. Estamos

lutando para que ela realmente expresse as aspira
ções ou, pelo menos, a média das aspirações
do povo brasileiro. Mas, é natural que alguma
coisa não saia, como bem frisou Vossa Reveren
díssima, de acordo ou conforme os interesses
superiores da sociedade brasileira. Acredito que
um dos pontos sobre o qual não há muita dúvida,
muita controvérsia nesta Subcomissão, é ampliar
esse direitode iniciativa, de emenda à futura Cons
tituição. Como sabe Vossa Reverendíssima, atual
mente esse direito é restrito aos membros do
Congresso Nacional. Nem as Assembléias legis
lativas,pela maioria de seus membros hoje, têm
essa prerrogativa de emendar a Constituição, nem
tampouco os Vereadores, os Prefeitos, as associa
ções de classe. E o próprio povo está realmente
marginalizado, sem essa prerrogativa, sem o gozo
desse direito de emendar a futura Constituição.

Então, a minha indagação seria como a CNBB
e Vossa Reverendíssima encaram esse problema?
É a primeira questão.

Deveríamos realmente abrir, dar oportunidade?
Pelo que tenho lido a respeito da CNBB, ela

realmente preconiza uma maior participação po
pular nos trabalhos da Constituinte e, naturalmen
te, nos resultados desses trabalhos. Então, esta
mos indo mais além, como realmente a nossa
Subcomissão tem como tarefa primordial a ga
rantia da futura Constituição. É, inclusive,também
com a responsabilidade de disciplinaro problema
das emendas, da revisão, da reforma que, porven
tura, tenha que ser feita no novo Estatuto Político
maior deste País.

A segunda questão é a respeito exatamente
desse ponto referido por Vossa Reverendíssima
que, é inclusive objeto de emenda apresentada
por mim, que não é propriamente objeto desta
Subcomissão, mas, como vai depender de um
referendum popular, já queria incluir nas Dispo
sições Transitórias da próxima Constituição, defi
nindo de agora o problema do aborto, da pena
de morte, da eutanásia passiva, porque a eutaná
sia ativa sabemos ser crime mesmo e não pode
mos sequer discuti-Ia.Se já não poderíamos defí
nir essas questões, remetendo-as a um plebiscito?
Era a opinião que gostaria de ouvirde VossaReve
rendíssima.

o SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padim)
- Realmente, esses dOIS pontos foram conside
rados pela CNBB. Achamos que essa iniciativa
popular é importante, e defendemos a possibi
lidade de apresentação de projetos de lei, à Lei
Magna. Portanto, estamos absolutamente de
acordo em que haja essa possibilidade. Nesse
caso, é preciso que a apresentação obtenha um
número significativo, mais ou menos como agora
ou um pouco mais, ao invés de 30 mil, digamos
50 mil.Em todo caso, que não seja também inexe
quível.Quem sabe, se por volta de 50 mil, pudés
semos agilizaruma participação. Admitimos real
mente que se inclua no futuro, se for necessário,
uma emenda à Constituição em que haja a possi
bilidade de participação popular na apresentação
de emendas.

Quanto a outra parte, da defesa à vida, justa
mente um dos textos que acaba de ser aprovado
na Assembléia de ltaici, refere-se explicitamente
a isso, isto é, que o Estado possa garantir a defesa
à vida desde a concepção e durante toda a fase
da sua existência, não se admitindo o aborto delí-
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o SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Euchdes
Scalco.

O SR CONSTITUINTE EUCUDES SCALCO 
Ao receber Vossa Reverendissima no dia de hoje,
que é a última audiência que esta Subcomissão
faz, estamos fazendo uma fechamento de ouro,
diante da sua tradição de luta dentro da Igreja
e pelos Direitos Humanos no Brasil; pois conhe
cemos a sua atuação ao longo da História. Dom
Cândido, algumas coisas nos assaltam neste mo
mento de perplexidade. Acho que a Constituinte
é algo que todos buscávamos para sairmos desse
impasse excepcional político que se viveu, e que
estamos vivendo durante longos anos. Ela está

berado, a eutanásia e a tortura. Evidentemente, aí e todos nós estamos perplexos diante dele.
não previmos a possibilidade do referendum po- Então, esta é a própria crise que estamos vivendo.
pular, mas entendemos que é também um dos Ainda, ontem, com a presença do Procurador-
pontos importantes sobre os quais a população Geral Sepúlveda Pertence, discutimos o problema
poderia manifestar-se. Quem sabe, seria uma da Justiça. Sou participante disso, inclusive tenho
oportunidade para chamar a atenção para a gravi- algumas propostas nesse sentido. Acho que tudo
dade dese problema, que é realmente uma ques- aquilo que estamos procurando são escapismos.
tão que interessa a toda a linha da Igreja. Se bem Procuramos constituir a Justiça Agrária, porque
que, para ser um pouco mais explícito, conslde- ela não funciona no campo agrário; procuramos
ramos que o problema do aborto não será resol- instituir o Juizo de Instrução Criminal, porque as
vido apenas pelo fato de ser proibido, mas ele delegacias não funcionam na Instrução dos pro-
só terá uma maior garantia através de toda a mu- cessos criminais, que estão completamente erra-
dança da ordem econômica, pois, muitas vezes, dos; falamos em defensor do povo, quando na
gente mais pobre, mais desassistida, às vezes re- estrutura há um Ministério Público que tem obrí-
corre a isto por impossibilidade de manutenção gação de defender a população.
da sua família, dos futuros filhos, de outros filhos. A crise que vivemos é de autoridade. O Poder
Então, o problema econômico é também impor- Judiciário não cumpre com a sua finalidade, haja
tante e, evidentemente, tudo o que Significaassís- vista - eu ainda dizia ontem - a justiça pelas
tência à saúde. _ próprias mãos que o povo está fazendo. No meu

Essas outras medidas devem ser também íntro- Estado, Paraná, nos últimos 60 dias - diziaontem
- tivemos três linchamentos. É uma rnanííesduzidas na nova Constituição. Por exemplo, o di-

reito de todo cidadão ter assistência à saúde, desli- tação clara do descrédito que Vossa Eminência
gada da situação salarial. Parece-nos absoluta- estava falando. Carece, a todos nós, credibilidade
mente essencial que a saúde do cidadão deva junto ao povo.
ser assistida, independemente de saber se ele Pergunto: será que o defensor do povo vai cum-
contribui ou não para o instituto de previdência prir a sua finalidade? Se dentro da estrutura do
ou qualquer outro que o substitua. Seria um dos Judiciário nós temos o Ministério Público, que
pontos. E outras coisas que dêem uma certa ga- tem a obrigatoriedade e a responsabilidade se,
rantia de estabilidade à família. Por exemplo, liga- afinal, o povo lá embaixo diz que o promotor é
se a isso uma emenda que estamos pretendendo o fiscal da LeI? Essa a preocupação que me as-
encaminhar à Constituinte, a respeito do principio salta.
geral da ordem econômica, isto é, a ordem econõ- V. Rev"'" falou na pena de morte com um refe-
mica deve basear-se na primazia do trabalho so- rendum popular. Não errarei se disser que se
bre o capital, o que significa a priroridade da remu- houver referendum popular, hoje, para a pena
neração do trabalho em relação à remuneração de morte, passa. Sou de uma área de pequenas
do capital, verificada a prioridade de remuneração propriedades, e o pessoal lá de baixo, inclusive,
do trabalho pelo atendimento das necessidades inúmeras vezes já me veio dizer que precisamos
básicas do trabalhador e dos seus encargos fami- da pena de morte. Respondo que não é a solução,
Iiares. Istomudaria completamente a situação do mas não é possível aceitarmos esses crimes que
cidadão, quer dizer, espera-se que, então, o aten- estão acontecendo. Essa manifestação do ho-
dimento salarial passe a permitir um modo dife- mem do povo demonstra, claramente, a falta de
rente de conduzir a sua família. Nós aceitamos credibilidade com as instituições que estão aí. En
absoluamente o princípio da patemidade respon- tão, tudo isto me preocupa.
sável. Queremos que haja muito mais consciência Apresentei três sugestões, uma criando a Jus
quanto ao número de filhos que cada casal possa tiça Agrária, outra criando o Juízo de Instrução
ter; não podemos justamente advogar uma ex- Criminal, e outra passando o Tribunal de Contas,
pansão sem nenhum critério da natalidade mas de órgão assessor das Assembléias e Poder Legis
queremos que haja o direito de cada casal decidir lativo, para o Poder Judiciário. Estou cometendo
por si, sem pressão de qualquer tipo, o problema erro também nestes escapismos. São fórmulas
do número de filhos. Então, tudo isso é um con- que temos, como surgiu modemamente o defen
junto. Portanto, não é só a proibição do aborto, sor do povo e, acima de tudo em alguns países
mas todo um conjunto que vai proteger efetiva- da Europa, o ombudsman. Será que isto vai re
mente a família, para não recorrer às medidas solver? Nós temos algum defensor do povo aqui,
desse tipo. no Brasil nomeado pela autoridade Executiva,

mas ele deixa de ser defensor do povo, é defensor
de quem o nomeou.

V. Rev"'" disse que temos a obrigação de defen
der a vida desde sua gestação. Concordo plena
mente, sou contra o aborto, sou contra todas es
sas manifestações. Apenas gostaria de fazer uma
consideração: acho que temos de mudar o con
ceito de saúde, o conceito de vida. Saúde não
é um direito; no meu modo de ver, saúde é um
bem indisponível. Educação é um direito, porque
vamos conquistá-la. Se dissermos que saúde é
um direito, alguém pode reconhecer ou não esse
direito. Agora, se ela é um bem, ninguém pode
duvidar desse bem. Acho que todos, e o Estado
também, tem o dever supremo de garantir esse
bem. Comparo a saúde como um bem, assim ,
como é a personalidade, não se dispõe dela. E

a saúde de todo ser humano, nasce com ele ou
não nasce, porque as condições em que vivelhe
são adversas.

Eram essas as considerações, Dom Cândido,
que queria fazer, dessas preocupações que nos
assaltam e que vieram a nu, nesta Subcomissão,
nos debates que travamos. Queria ouvir algumas
considerações de V. Rem. sobre essas perplexi
dades que estamos vivendo.

O SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padim) 
Compreendo muito bem essas perplexidades por
que, realmente, ainda não criamos uma nova
mentalidade de responsabilidade pela defesa da
pessoa humana. Esse é o problema fundamental,
a meu ver, não só da parte dos governantes, mas
da parte do povo também. V. Ex' acaba de citar
o problema dos lmchamentos. Realmente, temos
que promover toda uma reducação social. E aí,
todos somos responsáveis. Não é só o Governo,
absolutamente, todos nós somos responsáveis,
em todos os níveis.

Agora, de modo concreto, a respeito do defen
sór do povo, temos aí o Minitérios Público. Pois
bem! Eu recebi e encaminhei à Constituinte, uma
sugestão da Presidência de uma Associação do
MinistérioPúblico - não me recordo exatamente
qual, parece-me que era do Rio de janeiro 
que solicitava que a Constituição estabelecesse
a autonomia do Ministério Público, inclusive em
relação ao Poder .Judíciárío, de tal forma que o
Ministério Público pudesse ter um ordenamento
interno, sem interferências - como estamos ven
do, muitas vezes, um promotor é afastado por
esta ou aquela razão, para não continuar a assistir
um Inquéríto ou outra coisa qualquer. Aí está um
ponto. E preciso dar garantias ao MinistérioPúbli
co, coisa que ele não tem atualmente. Não tem!
E, por isso, vem a omissão ou a impossibilidade,
eu diria, de atuar na defesa efetiva.

Por outro lado, não há toda uma implemen
tação de meios, inclusive de pessoal, que seria
necessária para poder cumprir o seu papel.

Agora, o problema do defensor do povo estaria
na fixação dos critérios para a indicação dos cano
didatos possíveis. A diferença, a meu ver, pelo
que entendo, é que ele teria o direito assegurado
pela Constituição, de investigar qualquer departa
mento govemamental, de pedir, exigir dados e
informações, que obrigatoriamente deveriam ser
prestados. Portanto, ele teria uma autoridade dife
rente de um simples promotor público, a não
ser que se modifique a figura do promotor eviden
temente, isto seria outra coisa. Por outro lado,
o fato de ele ser eleito, não lhe daria o direito
de estar acomodado no seu cargo pelo resto da
vida. Ele sabe que tem um período determinado
e, conseqüentemente, terá a preocupação de sa
tisfazer a todos a que lhe recorrem. Não é um
mero funcionário propriamente, mas é alguém
que está provindo da sociedade, recebe uma auto
ridade absolutamente independente de quaisquer
poderes e terá, então, muito mais - eu diria 
isenção de consciência para poder atuar.

O SR. CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES
- Dom Cândido, V. Revm' me concederia um
aparte?

O SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padim) 
Pois não.
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c SR. CONSmUINTE EVALDO CIONÇALVES
- E a respeito da possibilidade real, vamos dizer
assim, da exeqüibilidade plena do defensor do
povo executar suas atribuições. Concordamos
plenamente que ele seja essa figura responsável,
isenta, equilibrada, bem dotada de todos os requi
sitos que lhe possibilitem um exercício pleno de
sua função, que é a defesa do povo em todos
os sentidos, não é isto? Agora, VIria sempre aquela
indagação: ele teria que estar vinculado a um Po
der, porque logicamente, não poderíamos jamais
imaginar esse defensor do povo sem um venci
mento. (RISOS.) Quem pagaria esse defensor do
povo? Então, teria que cair naturalmente no Poder
Executivo, que é o mais forte, é o que dispõe
do dinheiro. Todos nós somos poderes desar
mados e livres, lamentavelmente, não sei como
vamos tentar equilibrar essa distorção que, na
prática, tem muita importãncia, o Poder Legis
lativo é um poder fortíssimo mas, na prática, nós
estamos sempre na dependência das verbas, dos
recursos liberados pelo Poder Executivo. Essa hi
pertrofia do Poder Executivo é uma realidade no
nosso País, inegavelmente. O Judiciário, por sua
vez, por mais autonomia que tenha, se rende aos
empenhos, aos orçamentos. Lá vem aquela reali
dade! O defensor do povo, por mais que quisesse
ser independente, na hora que lhe faltasse os
meios - eu não diria nem o salário porque aí
realmente seria a suprema humilhação e hostílí
dade - na hora em que lhe faltasse o carro,
lhe faltasse o combustível, lhe faltassem os auxilia
res, lhe faltassem então, uma série de instrumen
tos para o seu trabalho, ele estaria realmente imo
possibilitado até de exercitar, com a plenitude que
desejasse, os seus oficios. É apenas para aqui
começarmos a conversar mais a realidade bra
sileira.

O SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padim) 
Sabemos que esse problema da burocracia sem
pre existem, claro, mas tenho a impressão de
que o mesmo ocorre em relação ao Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Ele também tem uma
garantia constitucional de independência. O que
falta, a meu ver e sobre isto não saberia opinar,
porque não sou técnico em finanças ou em admi
nistração pública - é um modo de estabelecer,
através do orçamento, a independência efetiva,
em matéria de verbas. E isso precisa ser assequ
rado, ou seja, o Judiciário não pode realmente
depender de liberação de verbas. Isso não tem
sentido e seria a coisa mais humilhante que pode
ria acontecer para quele Poder. Nesse caso, eu
associaria o defensor do povo nesse campo do
Judiciário, não, porém em uma dependência ad
ministrativa de finanças, mas, sim, que ele rece
beria os meios necessários através de providên
cias do Poder Judiciário.

Respondendo a sua questão sobre o direito à
saúde, realmente, não diria que deve-se garantir
o direito à saúde, mas o direito à assistência, a
l;!m serviço. É um direito que deve ser assegurado.
E nesse sentido, que insisti que a assistência à
saúde seja a todo cidadão, sem nenhuma distin
ção, pouco importa o estado social, o nível de
emprego, ou o desemprego, ou o que houver.
Esse direito tem que existir, mas existir digna
mente. É um problema importante! Claro que
isso está ligado ao problema salário, ao problema
trabalho, mas que, pelo menos, tenha uma assis-

tência, que um hospital possa atendê-lo quando
houver necessidade. Tudo isso é uma reformu
lação, eu diria, de todo o quadro da legislação
sobre trabalho e salários. E muito mais amplo
é na medida em que aquele princípio que acabei
de citar e que consta em uma das emendas que
pretendemos apresentar, de que a ordem econô
mica deve dar prioridade à remuneração do traba
lho, entendendo-se por prioridade aquela caracte
rizada pelo atendimento às necessidades básicas
dos trabalhadores e seus encargos familiares,
acarretará uma alta do salário mínimo. Evidente
mente que hoje, não é mínimo, é irrisório. Então,
é preciso que isso tenha outro quantitativo. Na
medida em que o salário mínimo obrigatoriamen
te tiver um outro nível - sabemos que a econo
mia se ajusta por si mesma -, as empresas não
poderão manter esse absurdo de hoje, que verífi
quei, de 234 salários mínimos para um executivo.

Hoje, o Dieese afirma que o salário mínimo
deveria ser, para recuperar o seu poder aquisitivo,
por volta dos 7 mil cruzados. Se chegar a isso,
automaticamente as empresas terão que diminuir
as distâncias, não vão poder distribuir na mesma
base de hoje. Hoje, elas estão remunerando aos
altos executivos de uma maneira absurda, porque
precisam pagar bem ao coitadinho que está lá
embaixo. Mas, na medida em que precisam pagar
melhor aos inferiores, terão que fazer um reajuste
na distribuição dos salários. Então, tudo isso é
uma coisa que virá progressivamente. Isso não
virá no dia seguinte à promulgação da Consti
tuição, claro, mas serão princípios que, obrigato
riamente, levarão a uma mudança qualitativa na
situação econômica.

a SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antero
de Barros.

O SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, nobre Expositor, gostaria de
fazer apenas algumas considerações a respeito
de colocações que foram feitas. Concordo inteira
mente com a proposta de V. Revm' com relação
à eleição do defensor do povo. Acho, entretanto,
que não podemos limitar essa eleição à exclusão,
por exemplo, de funcionários. Creio que pode,
perfeitamente ser dado direito ao funcionário con
correr, desde que se desincompatibilize da função
que exerce. Ainda hoje, fizemos um questiona
mento com o órgão da imprensa oficial do Gover
no, e as posições dos funcionários são todas críti
cas com relação à situação atual. Eu não vejo
muita vinculação nessa questão do funcionário,
e acho que ele poderia concorrer.

Quanto à questão de dirigentes de empresa,
acho que essa limitação poderia acontecer.

Com relação à questão do referendum a que
V.Revrrr se refere, entendo que deve constar da
Constituição o direito da população vetar, através
do plebiscito, qualquer lei que seja feita ou durante
a elaboração da nova Constituição, ou depois dela
ser promulgada. Qualquer lei que seja feita antes
ou depois da Constituição, tem que ter o direito
constitucional de, através de plebiscito, a popu
lação votar. Seria uma forma de garantir também
essa questão da participação popular.

Gostaria de dizer que, pessoalmente - e já
conversei com várias pessoas que são ligadas
ao mundo do Direito; pois seu jornalista e radía-

lista- defendo, embora não tenha ainda chegado
a uma conclusão jurídica de como consolidar is
so, que também o Poder Judiciário deva ser cons
tituído através de eleição, com mandato definido
em todos os Tribunais. Poder-se-ia, no máximo,
estabelecer o concurso público para a seleção
dos que têm aptidão para o exercício daquela
função, mas a decisão final dessas candidaturas
deveria ser transferida à população. Não consegui,
ainda, encontrar a forma ideal, correta, de conso
lidar isso no Texto Constitucional, mas vou apre
sentar, quando das Comissões, emenda nesse
sentido. Também apresentei uma emenda à
Constituição com relação à questão do salário
mínimo a qual V. Revm' se refere. Teoricamente
seria um absurdo, mas em um País como o nosso
seria até um avanço. No meu entender, a única
forma de proteger o salário mínimo, é vinculá-lo
ao salário máximo, e que nenhum cidadão brasi
leiro pode receber mais do que um salário mínimo
por dia porque estabeleceria uma diferença brutal
de 30 salários mínimos. Acredito que neste País
seria um avanço considerável. E não só como
salário, mas a que título for. É a única forma
existente de protegermos o salário mínimo, por
que aí as elites vão ver que não dá para viver
com 3Dmínimos. Pode ser que o salário mínimo
seja protegido dessa forma.

Gostaria de parabenizar V. Revm' e fazer essas
colocações, discordando apenas nas funções dos
funcionários, pois acho que eles podem se desín
compatibilizar e concorrer.

a SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padím) 
Realmente, acho que se desvinculando, é claro
que não há nenhum inconveniente. O problema
é que reste alguns vinculos; em todo caso, acho
que está correto,

Quanto ao referendum para vetar leis, eu só
apresentaria uma consideração do ponto de vista
concreto e prático, isto é, também, não se pode
multiplicar com muita facilidade o número de re
ferendum, mas a organização de um único refe
rendum em um plano nacional é pouco, porque
exigiriauma movimentação muito grande dos Tri
bunais Eleitorais, e também gastos correspon
dentes. Acho que se poderia limitar a determi·
nadas leis, como disse, que tiverem uma percen
tagem menor de apoio no Congresso e, quem
sabe, através de um certo número de congres
sistas, os que foram vencidos solicitassem o refe
rendum.

o SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Com relação ao que V. Revm- falou sobre as
questões abrangentes com relação à vida, está
relacionada à vida e pode ser também regiona
lizada. Por exemplo, temos uma situação em Nos
sa Senhora do Cachinho, que, até hoje, a popu
lação não sabe se aquilo é lixo nuclear, ou o que
for. Neste País democrático, a imprensa começou
a falar no assunto, mas não tem direito de ir a
fundo.

Acho que a população tem o direito de saber
se quer ou não, nos seus Estados, as instalações
de usinas nucleares.

E aí pode até regionalizar a questão.

O SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padim) 
Estou inteiramente de acordo que problemas eco
lógicos fossem objetos de referendum popular.
Diria que leis menores, seria muito difícil, mas
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leis como essas devem estar submetidas ao refe
rendum popular.

V. Ex' falou também na eleição dos membros
dos Tnbunais. É um problema, evidentemente,
complexo, porque envolve uma questão de com
portamento dos possíveis candidatos. Receio que
a necessidade de ser submetido a eleições, vá
criar a preocupação com campanhas. Cada can
didato à vaga no Tnbunal vai fazer campanha,
tendo, então, de estar aliado a partidos políticos.
Sinto uma séria dificuldade em caracterizar mem
bros de Tribunais pertencentes a este ou àquele
partido. Sabemos que as questões entre partidos
surgem, às vezes, por razões muito secundárias,
o que poderia envolver a sua atuação.

Quanto ao salário mínimo, estou de acordo.
Mas,dizem os economistas - eu não sou econo
mista, venho da área do Direito - que não é
possível fazerum salto na economia. É necessário
que haja medidas que progressivamente dimi
nuam a distância. Elevando-se o salário mínimo,
haverá repercussão na diminuição. Digamos que
fosse na ordem de sete mil. É claro que aí as
empresas têm que reajustar o seu orçamento e,
portanto, descer um pouco a distância. Não acre
dito que rapidamente cheguemos a trinta Eu gos
taria, mas não creio. Acredito que se chegarmos
a 50 ou 60, já seria razoávelcomo primeira etapa.
O mais tem que vir pela evolução da economia.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osmir
Lima.

o SR. CONSmUlNTE OSMIR UMA - Sr. Pre
sidente, inicialmente peço desculpas a Dom Cân
dido, por não ter tido o prazer de ouvi-lo. Era
meu desejo, mas por questões de última hora,
cheguei atrasado. V. Revrrr se referia há pouco
à questão de assistência e saúde. Sabemos que
no Brasil ela é extremamente precária. A Previ
dência Social do Govemo é ineficiente,e a saúde
privada é extremamente elitizada. Os hospitais e
os consultórios particulares são quase que proibi
tivos a grande maioria do povo brasileiro,notada
mente nas regiões mais pobres do País. Pare
ce-me que está vinculada diretamente à pobreza,
a uma falta maior de assistência, quer por parte
do Governo, evidentemente por questões sociais,
quer por parte da iniciativa privada.

No seu entender, passaria necessariamente pe
la estatização ou socialização da saúde em nosso
País, o caminho para se começar a corrigir essas
distorções na área da saúde?

O SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padim) 
Esse problema já foi estudado em dois congres
sos: um, realizado por entidades ligadas ao Poder
Público e outro, por um congresso de hospitais
govemamentais. Tenho um contato mais direto
com esse problema porque minha irmã é médica,
diretora de um hospital em Uberaba e tem me
transmitido a situação real em que se encontra
a assistência médica. Até há pouco tempo, o lNPS
pagava por leito/dia aos hospitais particulares, se
tenta e quatro cruzados, enquanto gastava para
os seus hospitais, setecentos cruzados por lei
to/dia.

Vê-seo absurdo de que determinados cidadãos
são relegados a um tratamento de saúde de classe
inferior,porque não se pode tratar bem do doente
nessa base.

O congresso das entidades não governamen
tais e, em parte também o outro congresso, com
a diferença de que aquele tende um pouco para
a estatização pede para que haja um plano único
de saúde. Tudo deve ser integrado numa diretriz
comum, mas permitindo a pluralidade de formas,
isto é, iniciativa tanto do Govemo quanto da socie
dade. É importantíssima - e aqui está o ponto
central - a isonomia em relação às tarifas e aos
honorários. Enquanto não houver isonomia de
tarifas em relação ao custo e aos honorários, é
impossível resolver o problema. O que acontece
- e é compreensível, é muito humano - é que
os médicos que recebem remuneração ínfima do
lNPS têm que pedir ao doente que complete um
pouco, para que possam vivertambém. Os médi
cos não podem atender a um número enorme
de doentes porque não têm condições até de
trabalho.

Esse plano comum de saúde, integrando a
atuação estatal e particular, estabelecendo uma
isonomia de tarifas e honorários, garantiria evi
dentemente, qualidade igual. E isso não existe.
Se isso for realmente colocado como norma do
plano de saúde, teremos uma avanço muito gran
de.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) 
Concedo a palavra ao Constituinte VilsonSouza.

O SR. CONSmUINTE VILSON SOUZA - Sr.
Expositor Dom Cândido Padím, não tive a felici
dade e o prazer de participar da sua exposição.
Mas, convidado por alguns companheiros, espe
cialmente pelo nobre Relator, tivemos alguns tra
balhos extraparlamentares em conjunto com
mais alguns companheiros, no sentido de dotar
o futuro texto constitucional de instituições que
efetivamente permitam o avanço da sociedade.
Vejo, com muita alegria e felicidade,que os temas
que V. Revma. coloca, são de extrema relevância.
Há necessidade efetivada organização dos Pode
res neste País. VIITl agora do plenário, onde fIZ
breve oração exatamente nesse sentido. O poder
no Brasil é exercido de forma patrimonialesca.
É uma herança cultural que trazemos dos 'tempos
de Portugal. O próprio Marcos Rubel, quando dis
corre sobre feudalismo e formas de poder, encon
tra em Portugal e Espanha modelos de governos
que não se adequam aos modelos europeus, e
cria essa categoria do patrimonialismo: tudo per
tence ao Rei. No Brasil, tudo pertence ao Presi
dente da República. É triste, é doloroso, mas é
verdade. As elites, as oligarquias passam a se su
ceder e se alternar no poder, mediante a apropria
ção dos despojos do Estado. Há necessidade de
retomarmos o poder V. Ravma.coloca muito bem
esse ponto. Uma das formas de se retomar o
poder é através da institucionaIização do Parla
mentarismo. Temos uma sociedade plural e a
gerência do poder no Brasilé feitade forma.síngu
lar, monocrática. Isso apaga a adversidade e o
conflito.O Presidencialismo tem sido, na América
Latina, a contrafacção do sistema de governo:
em toda a América o Presidencialismo não per
mite a ventilação das crises que nascem na socie
dade, mas que encontram uma barreira que as
congelam quando elas se acentuam, nos Estados
Unidos, ou têm levado à renúncia ou aos assassi

'natos dos Presidente, como forma de superação
de crise. Os exemplos dos Presidentes Nixon e
Kennedy são candentes nesse sentido. As crises

não superadas pela sociedade, os interesses que
se articulam na Presidência, não têm condições
de atendimento das demandas, e o Presidente
acaba assim. AAmérica Latinatem sido um cam
po fértil para essa aspiração de golpes militares.
Há uma monotonia histórica em toda a América
Latina. E, o que é pior, sempre no interesse das
elites.

Em 64, tínhamos uma necessidade de refor
mas básicas, essenciais e inadiáveis. Os grupos
mais conservadores, principalmente, o capital in
temacional, e o capitalismo, se reciclando a nível
mundial. Agora, a intermediação mais rápida da
técnica adapta o Govemo, adapta o Estado a essa
nova necessidade, que se esgota. Realmente, te
mos necessidade, na minha visão, de estabele
cermos um modelo de governo e que se devolva
à sociedade, o controle, a fiscalização e a gestão
da coisa pública. Isso só pode se fazer por um
govemo plural, que é o governo da assembléia.
Não o governo da assembléia pró-assembléia,
mas um governo controlado pela Assembléia.Até
uma outra razão, assiste-se no mundo inteiro o
esvaziamento da função legislativa, do Poder Le
gislativo, dos Parlamentos. E nós aqui temos hoje,
em função desses 20 e tantos anos de abuso,
de arbítrio no exercício da função Legislativa, via
decreto-lei, uma verdadeira ojeriza ao decreto-lei.
Mas, países como a Alemanha, como a França,
como a Espanha, como Portugal, têm incorpo
rados à sua constituição o decreto-lei. E, certa
mente, vamos ter que encontrar algum meca
nismo, como a lei delegada, para permitir que
situações que exijam medidas urgentes e inadiá
veis, ppssam ser executadas pelo colegiado.

Se tivermos a nível de Executivo um governo
a comitê da assembléia, logicamente a viabilidade
e a possibilidade da elaboração desses textos re
presentará o pluralismo que marca também a
assembléia. De outro lado, como há pela comple
xidade econômica, pela complexidade de técni
cos, essa perda da função legislativa pelo Parla
mento, este deve, inclusive, assumir nova função
ou seja, a função de organização, fiscalização e
controle do Poder Executivo. Vejam bem! Otern,
segundo as informações dos jornais de hoje, o
Banco Central abriu a taxa do open lDllIket a
37%, 38, 39%. Como disse o ex-Ministro dos
Transportes, as empreiteiras, que hoje são fortíssi
mas, que se articulam no poder, fazem um risco
no mapa e se faz uma obra. Quer dizer, há o
cheiro de corrupção, há o cheiro de esbanjamen
to. E nós, aqui, o que fazemos? No máximo, o
que podemos fazer é usar a tribuna e denunciar,
mas a nossa limitação na transformação disso
encontra um limite.Então, há necessidade de par
ticiparmos ativamente, e isso só será possívelcom
um govemo de assembléia.

Para que haja isso, e para que esse Governo
tenha estabilidada, há necessidade de um Tribu
nal Constitucional. Inclusive,nesse sentido, tenho
submetido à Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte, participando de diversas Subcomissões,
sugestões visando a organização dos Poderes Le
gislativo, Executivo e o Judiciário. Acho que tem
que se assumir uma grande crítica ao Poder Judi
ciário no Brasil,que sempre foi atrelado ao Poder
Executivo.O pai do moderno constitucionalismo,
Montesquieu, tem alguns princípios que são fun
damentais. Ele disse: "todo aquele que tenha po
der tende a abusar do poder. E para que não
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use, abusiva e tiranicamente do poder, é neces
sário que o poder controle o poder". Ai nasceu
a divisão de poderes.

Mas, no Brasil, o que nós temos? Nós temos
um Executivo patrimonialista e, no caminhar his
tórico, na grande maioria das vezes, os Presiden
tes tiveram as maiorias parlamentares. Então, não
havia um poder controlando o outro. Por isso
é que através dessa transação de interesses políti
cos, o Presidente tinha sempre o apoio do Con
gresso às suas pretensões. E, aí, lembro que o
absolutismo, como sabem os que estudam o Di
reito Administrativo, é a "vontade do Príncipe".
No absolutismo, a "vontade do Príncipe" era lei.
No Brasil da República, a vontade do Presidente
da República sempre foi lei.Aí, restava o Supremo
Tribunal Federal. Então, vai ser um freio, um limi
te, uma garantia da sociedade. Mas, infelizmente,
pela forma de composição e de organização do
Supremo Tribunal Federal, o Presidente vai coop
tar os membros desse poder de homens da sua
confiança, de homens que empecilhem os inte
resses técnico-ideológicos. E o Supremo Tribunal
Federal não passa a ser mais uma garantia da
sociedade, mas um ratificador das decisões da
Constituinte. E quando os atos do Presidente da
República ferem de morte até a Constituição, vão
encontrar ou a omissão ou a conivência do Poder
Executivo.

Na Constituição de 46 há um dispositivo 
art 153 - de que a exploração do subsolo perten
ce exclusivamente a brasileiros ou às sociedades
organizadas no Brasil. Ora, uma interpretação te
leológica levaria a que as sociedades organizadas
no Brasil só podiam ser de brasileiros. E quando
os estrangeiros - até marido e mulher estran
geiros - estivessem aqui, individualmente não
poderiam explorar o subsolo, mas os dois em
sociedade, poderiam explorar. Isso foi bater no
Supremo Tribunal Federal, e este, no interesse
e na visão ideológica deformada, permitiu que
se fizesse esse assalto, esse roubo, essa afronta
ao subsolo brasileiro. Mas não é só isso. As tortu
ras, os crimes, tudo isso contou com a conivência
do Poder Judiciário, e a nossa História se refere
a isso.

Na Constituição de 67, os militares tiveram o
cuidado de, ao introduzir o decreto-lei, estabelecer
dois limites: necessidade urgente e interesse pú
blico. E quando passaram a massacrar a Nação
e desnacionalizar a economia brasileira,via decre
to-lei, não encontrando embasamento nos dois
pressupostos - necessidade e urgência - , o
Supremo Tribunal Federal estava lá para ratificar.
Então, não garantia nada.

V.Rv"" tem razão, há necessidade de se mudar
isso. O companheiro sugere a eleição dos mem
bros do Tribunal. Talvez seja um caminho, mas
talvezseja um caminho de que a Assembléia Na
cional Constituinte, que é plural, na sua plurali
dade, consiga indicar membros dos Tribunais Su
periores, passando pelo crivo do Supremo Tribu
nal Federal.

Ainda com relação ao referendum, temos uma
luta que desenvolvemos na organização do Regi
mento Interno. Diversos Constituintes - eu até
posso precisar o número -, 18 Constituintes
apresentaram emendas visando o estabelecimen
to de referendum e plebiscito. E, no primeiro
momento do Regimento, o Relator rejeitou todas

as emendas por entender não pertinente a matéria
regimental. Mas, depois, negociando com S. Ex',
foi possibilitado que até la dias de apresentação
do anteprojeto constitucional, qualquer Consti
tuinte possa propor um projeto de resolução
constitucional; exatamente para submeter ao ple
biscito. O entendimento nesse sentido seria, ou
um plebiscito temático, onde seriam colocados
os grandes temas, como aborto, pena de morte,
e outros; parlamentarismo, presidencialismo, até
a fixação do mandato do Presidente da República,
que neste momento não acho de fundamental
importância a apreciação da sociedade. De outro
lado, o referendum ao próprio texto. Eu apre
sentei uma proposta no sentido de que a nova
Constituição seria, em bloco, submetida à apre
ciação da sociedade e, no caso de aprovação,
seria promulgada, no caso de rejeição, a Assem
bléia seria dissolvida e seria convocada uma nova
Assembléia, porque se a sociedade rejeita o pro
duto do nosso trabalho, é porque ideologicamen
te não conseguimos alcançar a legitimidade.

Quero felicitá-lopela preocupação básica, pois
nós temos que passar efetivamente pela defesa
e preservação das instituições, abrindo-as ao con
trole da sociedade.

O SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padim)- As
suas observações são, de fato, muito realistas.
Agora, a Igreja, enquanto tal, não vai opinar sobre
a forma de governo, presidencialismo ou parla
mentarismo. Este é um problema estritamente
de ordem jurídica e também de experiência políti
ca, no sentido de exercício político, que já esca
paria totalmente à nossa missão. Pessoalmente,
como venho da área do Direito, daria uma muito
discreta opinião: acho que somos ainda, muito
devedores de toda a carga de mentalidade colo
nialista. O Brasil ainda não se libertou completa
mente disso. Há resquícios de mentalidade colo
nialista ainda no meio do nosso povo. Então, é
necessária toda uma reeducação social para po
dermos chegar às decisões mais de acordo com
as necessidades. Lembraria apenas que a adoção
de um parlamentarismo, tal como conhecemos
em outros países, exigiria, a meu ver, um certo
tempo de estabilidade partidária, uma certa con
solidação. Mas não consolidação simplesmente
de filiação partidária e, sim, de atuação partidária,
isto é, que se pudesse verificarque no País existem
realmente direções, do ponto de vista de orienta
ção política.

A minha impressão pessoal é que ainda não
temos. Estamos começando a retomar uma tradi
ção de atuação na política partidária. Meu receio
é que um parlamentarismo estabelecido dentro
de uma participação partidária, poderia trazer um
desequilíbrio muito freqüente na atuação da polí
tica governamental. E isso traria problemas para
as mudanças de rumo, dentro de três ou quatro
meses. Mas é uma questão a calcular, é uma
questão prudencial, evidentemente.

Por outro lado, acho que é possível, olhando
um caminho de transição, transição progressiva,
política do Brasil - criar um presidencialismo
misto, isto é, que inclua alguns controles maiores
decisivos, do Congresso, como por exemplo, a
necessidade de substituir um ministro quando
realmente ele não tenha confiança - eles querem
que todo o Governo caia, mude-mas, um Minis
tro que, por determinadas razões, não esteja satís-

fazendo realmente a administração. Seria uma
forma mista de estabelecer uma partilha de poder
entre o Presidente e o Congresso. E, assim, outras
coisas que poderiam surgir com iniciativas dessa
ordem.

Em todo caso, não sei se um referendum po
pular sobre presidencialismo ou parlamentaris
mo, seria significativo,tenho muitas dúvidas. Não
sei se o nosso povo pode entender a diferença
real e não teórica, se é bom para nós ou não,
neste momento, nessa fase histórica. Tenho sérias
dúvidas quanto à possibilidade desse referen
dum ser significativo.É uma questão que S. Ex-'
devem estudar com a experiência, a atuação polí
tica, e também, quem sabe, uma consulta regio
nal, para verificar como eles reagiriam. Acho que
o mais é uma questão de transição e de formação
de mentalidade, não só da parte dos governantes,
mas da parte dos governados também para que,
aos poucos, tenhamos um pouco mais de con
fiança nos seus caminhos.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Srs. Constituintes, Dom Cândido Padim, esta pa
lestra de V.Rv""'a veio fechar com chave de ouro
as audiências públicas da nossa Subcomissão.
É para mim, de um modo todo particular, uma
grata satisfação. Gostaria de externar aqui os sen
timentos íntimos pois eu farei quatro comentários
- não digo perguntas, mas comentários - e,
depois, faremos um depoimento pessoal da nossa
vida política.

Primeiro, a figura do defensor do povo. Eu te
nho medo de criarmos mais um cabide eleitoral.
No meu modo de pensar, como homem vindo
do interior, caboclo, homem que teve a sorte de
ser alfabetizado aos 12 anos de idade, pela Igreja,
é que já temos os vereadores, que são os defen
sores do povo; temos os prefeitos eleitos pelo
povo, que são defensores do povo; temos deputa
dos estaduais eleitos pelo povo, são defensores
do povo; temos governadores eleitos pelo povo,
são defensores do povo; tem os deputados fede
rais eleitos pelo povo, são defensores do povo;
senadores eleitos pelo povo, são defensores do
povo e Presidente da República, eleito pelo povo,
defensor do povo. Acho que vamos criar mais
um cabide eleitoral. Com tantos defensores do
povo e o povo está indefeso, acho que a nossa
política brasileira tinha que ser moralizada.

Temos aqui, em nossas mãos -' e V. Revm'
vai tomar conehcimento - uma denúncia das
mais tristes, das mais lamentáveis. Tenho até ver
gonha de ler, perco até o controle emocional.
Diante da educação que tive,não sei a que ponto
chega essa denúncia. Não quero desacreditar nos
denunciantes, não quero desacreditar nos denun
ciados, que são duas classes que merecem todo
o nosso respeito. Sou um homem simples do
interior. Conheci um carro aos 12 anos de idade,
fui levado pelo meu vigário para estudar em um
seminário, tive a minha educação estritamente
dentro da Igreja,fIZ o seminário menor e os primei
ros anos do seminário maior, depois voltei para
minha base do origem, o campo. Aúnica atividade
que tenho até hoje é a do campo, não tenho
outra. Infelizmente,não sei se felizmente, já coloco
em desespero, porque hoje já sou considerado
latifundiário. Nas minhas meditações matinais já
fico com a mente conturbada, na missa dominical
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já não tenho tranqüilidade de consícíêncía, sem
saber se estou sendo benéfico ou se estou sendo
maléfico à sociedade, ou à minha família, ou à
minha Nação. Sou um pai de família,tenho filhos.
Esta é a situação brasileira. Se eu que sou Constí
tuinte, Deputado Federal, me encontro nessa sí
tuação, como é que se encontram meus irmãos
por este Brasil afora? Na Amazônia, de onde sou
representante, às margens do Xingu, às margens
do Tapajós, meus irmãos nordestinos, sofrendo
a miséria nas margens do açude de Orós, e outros,
no Estado da Bahia, de onde sou filho?

Então, Dom Cândido, depois da palestra de
V.Revrna., seja aqui também um conselheiro, um
confessor, ouça também aquilo que muitos Cons
tituintes teriam vontade de dizer e, muitas vezes,
por orgulho próprio, não têm coragem de falar
o desespero em que vê, neste momento, a Nação
brasileira! Gente morrendo de fome.

E o Presidente quer construir uma rodovia de
mil e tantos quilômetros, gastando não sei quan
tos milhões de cruzados, eu não sei analisar, não
sou economista, não sei se primeiro vamos dar
alimentação ao povo ou se essa rodovia vaiprodu
zir mais alimento para o povo. Eu fico em deses
pero!

Defensor do povo! Acho que precisaria reorga
nizar as prefeituras, as câmaras de vereadores,
a Justiça, que viveaí de pires na mão. O promotor
público chega na cidade, o seu salário não dá
para alugar uma casa e ele tem que se submeter
aos caprichos do prefeito para ter uma casa para
morar, um transporte. Então, ele deixa de cuidar
da sua profissão. Os vereadores, que consíde
ramos as formiguinhas da política brasileira, tam
bém são os verdadeiros defensores do povo, são
os homens que vivem nas comunidades. Talvez
precisamos reeducar o nosso povo no sentido
de como escolher os seus vereadores, os seus
depudados, os seus prefeitos, procurar a maneira
de tirar a influência do dinheiro, da força econô
mica em cima das eleições. Como faremos isso?

Acredito em um trabalho onde a Igreja possa
ter uma grande participação, mas também não
deixando cair para a área do radicalismo, como
tem acontecido - e sabemos disso. É um estado
de desespero. E até desabafo é em nome de mui
tos Constituintes que tinham vontade de dizer isso,
mas não o dizem.

Sinto vergonha de ser um produtor rural e ver
o Brasil, com tantas terras férteis, importar todo
o produto que usamos para a alimentação dos
brasileiros. O que é isso? Não sei! Como corrigir?
Também não sei!

Então, estamos sentados aqui para discutir e
formar uma Constituição. Assim, considero que
se esta Constituição não tiveras devidas garantias,
de nada valerá, sendo apenas mais uma peça
retórica que ficará nas páginas da nossa História.
Sou favorável a um Tribunal Constitucional.

Perguntei a vários conferencistas, aqui, a ponto
de alguém me indagar se só tenho esta pergunta
a fazer. Sempre bati na tecla da mesma pergunta
a todos os conferencistas que aqui vieram. Ao
Ministroda Justiça, ao Procurador-Geral da Repú
blica, ao Presidente da Ordem dos Advogados
e a outros mais. E vou até o fim com ela. Que
condições a Constituição dará ao político, ao Ve·
reador, ao Deputado Estadual, para interpelar o
Governo, para interpelar o Poder Executivo sobre

as condições mínimas de uma sociedade, que
são: educação, saúde e moradia? Condições míni
mas para o ser humano!

Fiz um levantamento no meu município, na
minha cidade, da qual fui Prefeito, e vi que esta
mos com oito mil crianças fora das salas de aula.
Oito mil crianças, na minha cidade, sem salas
de aula! Há muitas escolas, há muitas crianças
estudando - devemos ter em tomo de 10, 15
ou 20 mil crianças estudando -, mas há 8 mil
fora das sala de aula.

Qual seria o mecamsmo ou quais as prerro
gativas que o político teria para exigirdo Governo
que essas crianças passassem a ter salas de aula
dentro de 60, 90 dias, ou um ano?

Temos cidades como a de Rondon, no Pará,
com cerca de 30 a 40 rml habitantes, sem um
posto médico. Qual seria o mecanismo que o
Vereador teria para resolver isso? Telefonar para
o Deputado? O que o Deputado pode fazer? O
Vereador já fez pronunciamentos terríveis na Câ
mara e de nada adiantou Lá, temos um hospital
todo equipado, Isto há um ano, que ainda não
foi inaugurado. Ontem, recebi um ofício do INPS
dizendo que faltam recursos para se contratar

os médicos e os funcionários.
Preocupo-me com essas coisas. De que adianta

estarmos fazendo aqui uma Constituição, se ela
não dar garantia a nada?

Então, sou contra a figura do defensor. Temos
defensores demais. Acho que é preciso mudar
os que existem. Os nossos Vereadores são os
verdadeiros defensores do povo, e cada comu
nidade tem um Vereador.

O direito à saúde é algo que nem se precisava
discutir. Qualquer cidadão que chegasse a qual
quer posto médico, a qualquer gabinete médico,
teria que ter o direito de ser atendido nas suas
necessidades mínimas de saúde.

Outro problema do qual tenho medo - e não
sei se o medo é bom ou ruim, mas ter prudência
muitas vezes é muito bom - é o referendum
popular. No desespero em que está o nosso povo,
na falta de confiança em que está o nosso povo,
no abandono em que está o nosso povo, um
referendum popular - acredito - seria um de
sastre para a Nação brasileira Seria a pena de
morte, isso ou aquilo e aquilo outro, porque o
povo não tem mais confiança em nada.

Estou preparando uma carta para dirigir aos
meus eleitores. Já pedi auxílio ao meu vigário,
ao meu advogado, enfim, a umas dez pessoas,
que já modificaram essa carta. Vou dizer ao povo
o quê? No fim, vou dizer para que pelo amor
de Deus não acreditem mais em mim, porque
não posso fazer nada. Acho que é o que vai acon
tecer, mandar uma carta dizendo ao povo que
não acredite mais em mim porque nada posso
fazer.

Assim, tenho medo de um referendum popu
lar,porque o nosso povo está sofrido. Aqui,dentro
de Brasília,nos jardins palacianos, há famíliasmo
rando debaixo de um pedaço de lona, quando
estamos, como V. Rv"'" disse, dentro deste labi
rinto.

Deputado está ganhando muito? Não sei se
Deputado está ganhando muito, mas sei que há
brasileiro morrendo de fome, num País que não
precisava morrer de fome. Pelo menos, alimento.
Se não tivesse educação, está até certo, pois é
um País subdesenvoMdo... Mas, alimento!

Este seria o depoimento de um Constituinte
que V.Rv'"" levaria à CNBB.

Quanto a partidos políticos, existem partidos
políticos no Brasil? É uma pergunta que fica no
espaço Acho que um partido político é uma ideo
logia Se sou marxista, o partido é marxista; se
sou cristão, o partido é cristão, se sou socialista,
o partido é socialista, e assim por diante. Mas,
a exemplo do meu Partido, temos ateu, crente,
católico, protestante, cristão, judeu, socialista. É
uma panela! E esse Partido não poderá ter uma
doutrina enquanto existir uma diversificação de
ideologia.

Qual a doutrina que o Partido adota. Se dentro
dele existem várias ideologias? Não há condições.
Este é um problema de todos os partidos brasi
leiros,

São estas as minhas considerações.
E uma tristeza a situação brasileira. Está aqui

uma carta. Não conheço os quatro Bispos. Ape
nas tive oportunidade de assistir a uma missa
celebrada por um deles, na sua Catedral. Os ou
tros três, não os conheço pessoalmente, somente
através da imprensa, apesar de serem Bispos do
meu Estado.

Os Srs. Constituintes já têm cópia.
E lamentável, é triste, é doloroso. Não sei se

deveria calar, se deveria omitir. Qual a posição
a tomar? Ser prudente? Denunciar à imprensa?
De uma lado, a denúncia de quatro homens res
ponsáveis, de outro lado, uma empresa que, pelo
que parece, é de respeito, é idônea, é uma empre
sa com a qual tenho até relacionamentos comer
ciais. Cheguei ao ponto até de romper relacíona
mento com essa empresa, que é bancária, uma
casa da qual sou cliente. Mas a minha consciência
cristã diz que não devo omitir. Está feita a denún
cia; está aqui a carta, à qual esta Comissão dará
o devido destino.

Pediria, agora, a Dom Cândido - e peço a
todos os companheiros Constituintes, membros
desta Subcomissão - para que tomemos uma
posição a respeito disso, e apurarmos a fim de
que não seja mais uam denúncia engavetada, por
que esse coronel, hoje, é Secretário de Interior
e Justia do meu Estado. Conforme a denúncia,
deixa de ser um ser humano para ser uma besta
humana.

Mais uma vez, tenho vergonha de ser brasileiro.
Isso ferve o sangue de qualquer brasileiro. Nós,

a Subcomissão de Garantias da Constituição, Re
formas e Emendas, temos que tomar uma posi
ção séria a esse respeito, ou vamos largar isso
e ir embora para casa viver ao lado da nossa
família, onde teremos muito mais paz.

Deixo ao plenário a decisão, e a submeto à
votação

Os Srs Constituintes que concordam com que
esta Subcomissão tome providências a fim de
que esta denúncia seja apurada, fiquem de pé.
(Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Embora V. Ex"tenha afirmado que todos nós
conhecemos a denúncia, eu, pessoalmente, não
a conheço.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) -Já
enviei a todos.

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
-Amim,não.
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o SR. CONSmOlNTE ANTÔNIO DE JESUS
- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Tem a palavra o Constituinte Antônio de Jesus.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Só quero dizer que estou aqui como visitante.
Portanto, o meu voto é neutro. Estou apenas parti
cipando do debate.

O SR. CONSTITUINTE MOYSÉS PIMENTEL
- Sr. Presidente, quero declarar, aqui, que toda
denúncia deve ser apurada, a fim de que seja
esclarecida a verdade. Não posso ficar dentro,
porque seria contra a apuração de uma denúncia.

O SR. CONSTITUINTE ANTERODE BARROS
- Sr. Presidente, lemos rapidamente a denúncia
e somos favorável a que se apure e que seja reme
tida ao Ministérioda Justiça, exigindo um rápido
posicionamento com relação a isso. .

A região realmente tem uma série de conflitos
sociais. Nós inclusive,que somos do Mato Grosso
e que fazemos política na região do Baixo Ara
guaia, sabemos que o que acontece lá é um verda
deiro absurdo, e com o patrocínio, e com a omis
são das autoridades.

Digo com o patrocínio porque, muitas vezes,
em áreas até que já foram desapropriadas pelo
Ministério da Reforma Agrária, os grandes fazen
deiros contratam jagunços - que normalmente
são membros do próprio efetivoda PolíciaMilitar
ou da PolíciaCivil- e acabam sempre trazenddo
problemas graves, no aspecto social.

É uma necessidade a apuração dessas denún
cias e, inclusive, nós, da Assembléia Nacional
Constituinte,que defendemos a redistribuição na
cional,temos o dever de dar ao Governo brasileiro
condições realmente de, quando desapropriar el
gumas áreas, possa possibilitar a imediata emis
são dos trabalhadores rurais na posse.

Gostaria que V. Ex" desse seqüência, como Pre
sidente desta Subcomissão, encaminhando ao
Ministério da Justiça e pedindo a apuração das
denúncias, inclusive junto ao Governo do Pará,
uma vez que V. Ex' refere que o coronel aludido
na denúncia é o Secretário da Justiça daquele
Estado.

O SR. CONSmUINTE OSMIR UMA - Sr. Pre
sidente, também voto favoravelmente. Custa-me
crer que isso seja real.

Pergunto a V. Ex" quais as providências que
o Governo do Estado do Pará, do seu Estado,
está tomando com relação a esta questão?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Srs. Constituintes, S. Revrna. Dom Cândido, por
motivo de viagem, vai ter que se retirar.

Agradecemos a Dom Cândido e, em nosso no
me, esta Subcomissão agradece a participação
da CNBB na Comissão de Garantia da Consti
tuição, Reformas e Emendas.

O SR. EXPOSITOR (Dom Cândido Padím) 
Agradeço muito a atenção que me dispensaram
e desejo que tenham um trabalho bastante eficaz
e esperançoso para o nosso Brasil. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - A
reunião continua.

Nobre Constituinte Osmir Lima, chegou às mi
nhas mãos, e como não sei se o nosso Gover
nador já teve conhecimento, vou enviar a S. Ex',
inclusive através da Subcomissão.

Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Estava
com uma série de intervenções a fazer ao nosso
palestrista, mas a observação última seria sobre
a seqüência dos trabalhos. Segunda-feira, preten
demos concluir, portanto, o anteprojeto, para que
a partir de terça-feira, conforme se prevê regimen
talmente, possamos vencer os outros prazos. As
sim, a partir do dia 12 teremos a distribuição dos
avulsos, um período para a discussão do antepro
jeto e recebimento de emendas. Evidentemente,
do dia 19 ao dia 21 há o trabalho fmaldo Relator.

Por esta razão, é importante registrar aos Srs.
Constituintes membros desta Subcomissão, que
a partir de terça-feira, ao se fazer a distribuição
dos avulsos, pudéssemos ter a colaboração no
sentido de acelerarem a entrega das emendas,
para que cumpramos rigorosamente este prazo.
Acho que a nossa Subcomissão tem condições
de cumprir, na íntegra, e até encurtando alguns
prazos, esse trabalho.

Era só esta intervenção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Srs. Constituintes, não havendo mais nada a tratar,
está encerrada a presente reunião.

Levanta-se a reunião às 11 horase 54 ml
nutos.}

11' Reunião Ordinária

Aos onze dias do mês de maio de mil nove
centos e oitentae sete, às dezenove horas, na sala
de reuniões da Comissão de Minas e Energia do
Senado Federal, reúne-se a Subcomissão de Ga
rantia da Constituição, Reformas e Emendas, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Fausto Fer
nandes, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: Fausto Fernandes, Nelton Friedrich (Rela
tor), Osmir Lima, Nilson Gibson, José Camargo
e Evaldo Gonçalves. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou iniciados os traba
lhos e passou a leitura da Ata da reunião anterior,
que foiaprovada por unanimidade. O Senhor Pre
sidente deu a palavra ao Relator, Constituinte Nel
son Friedrich, que feza entrega, formal, à Subco
missão, do Anteprojeto da matéria. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às dezenove horas e trin
ta minutos, convocando os Senhores Constituin
tes para a próxima reunião a ser realizada no dia
doze de maio de mil novecentos e oitenta e sete,
às onze horas, para exposição do Relatório e apre
ciação do Anteprojeto. Para constar, eu, Claylton
Zan/orenci, Secretário desta Subcomissão, lavrei
a presença Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

12" Reunião Ordinária, realizada
em 19-5-87

Aosdezenove dias do mês de maio de milnove
centos e oitenta e sete, às dez horas e quarenta
minutos, na sala de reuniões da Comissão de
Minas e Energia do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão de Garantia da Constituição, Re-

formas e Emendas, estando presente os seguintes
Senhores Constituintes Fausto Fernandes (Presi
dente), Nelton Friedrich (Relator),José Camargo,
Euclides Scalco, Nilson Gibson, Antero de Barros
e RuyNedel. Dando inícioaos trabalhos, o Senhor
Presidente solicitou que fosse lidaa Atada reunião
anterior, que foi devidamente aprovada. Dando
seqúêncía a reunião, o Senhor Presidente fez uma
explanação sobre as atividades cumpridas pela
Subcomissão. Deu a palavra a seguir ao Senhor
Relator, que fêz uma abordagem sob a metodo
logia de trablaho para a elaboração do Relatório
e o seu Anteprojeto. Na fase de debates, usaram
da palavra, pela ordem, os Senhores Constituin
tes, Nilson Gibson, Euclides Scalco, Ruy Nedel,
José Camargo e Antero de Barros. O Constituinte
Euclides Scalco manifestou-se sobre a necessi
dade de se elaborar um cronograma para a dis
cussão e votação do Anteprojeto e Emendas rece
bidas. O roteiro apresentado foi aprovado. A se
guir o Constituinte Antero de Barros manifesta-se
sobre as declarações do Senhor Relator da Co
missão de Sistematização, Constituinte Bernardo
Cabral publicadas noJornal "O Estado de S. Pau
lo". A proposição de que seja enviado moção
de protesto formal a todos os Presidentes de Sub
comissões e Comissões. A proposta foi colocada
em votação e aprovada por unanimidade. Após
o término dos debates o Senhor Presidente agra
deceu a presença dos membros da Comissão
e convidados. O inteiro teor da reunião será publi
cado, após a tradução das notas taquigráficas,
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a presente reunião, às doze
horas e dez minutos, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião a ser reali
zada no dia 20 de maio às dezessete horas, com
a seguinte pauta: discussão e votação do Antepro
jeto e Emendas recebidas. O Senhor Presidente
determinou que eu, Claylton Zanlorencí, Secre
tário da subcomissão lavre a presente Ata, a qual
depois de receber os respectivos acompanha
mentos taquigráficos, será levada a publicação,
desde de que devidamente aprovada e devida
mente assinada pelo Senhor Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Fausto Femandes)-Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão de garantia
da Constituição, Reforma e Emendas.

Srs Constituintes, após os dias que o Sr. Relator
teve para preparar o relatório, voltamos agora,
nesta reunião, para ouvirmos a palavra do nosso
Relator, que nos fará uma explanação dos traba
lhos que foram entregues nesta Subcomissão.

Tem a palavra o Relator Nelton Friedrich.

O SR.RELATOR (Nelton Friedrich)-Sr. Presi
dente, é um prazer este reecontro, depois de al
guns dias, quando todos os membros da Subco
missão tiveram oportunidade de aferir o relatório
e o nosso anteprojeto. Como todos já tiveram
essa oportunidade, é dispensável uma análise
mais profunda do seu conteúdo. Embora o sumá
rio do nosso relatório e anteprojeto fale mais alto,
procuramos dar uma seqüência à parte introdu
tória discursiva, fazendo uma clara referência de
que se a garantia da Constituição exige meca
nismos céleres e rigorosos, para que tal aconteça,
pela sociedade organizada, pela prática continua-
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da da democracia, pelo nível de escolaridade e
cultural, pelo nível de sindicalização, pelos meios
de comunicação abertos e a serviço da maioria,
por todos esses mecanismos chamados externos,
é que poderíamos, realmente, ter uma Consti
tuição respeitada. Mas, assim mesmo, procura
mos, examinando as sugestões, como exaustiva
mente o fizemos, com leitura das palestras e relei
tura das propostas, e mais a contribuição que
tivemos de universidades, de cidadãos, através
do próprio programa que foi criado no ano passa
do: "O Cidadão e a Constituinte", estas centenas
e centenas de sugestões, idéias e propostas é
que acabaram numa usinagem, chegando a este
documento.

Não vou entrar em detalhes sobre o anteprojeto,
porque todos os nossos ilustres membros se de
bruçaram sobre o assunto, mas gostaríamos de
dizer que conseguimos esse anteprojeto, esse re
latório, num esforço extraordinário da equipe que
nos assessora. Seria impossível fazer esse traba
lho, que acabou se constituindo de várias páginas,
como certo conteúdo, buscando comparativo
com outras Constituições e outras experiências,
no chamado campo de observação, seria impos
sível, repito, realizar tudo isso sem que tivéssemos
a colaboração, como tivemos, de assessores, co
mo Hamilton Fraga, Walter Ribeiro Valente, Carlos
Chaves Rosa, além do Secretário da própria Sub
comissão, Clayton Lourense, Secretário Substi
tuto Wellington e seus imediatos, e um trabalho
extraordinário da equipe do PRODASEN, que
alongamos por várias madrugadas e, finalmente,
a colaboração de todos os membros desta Subco
missão, especialmente o nosso Presidente.

Vencida esta fase dos prazos para as emendas,
nós gostaríamos, nesta manhã, de dizer que tam
bém, num esforço muito grande, já que ontem
o prazo terminava às 24 horas o que praticamente
Impossibilitava avançarmos com algum produto,
no entanto, a partir das seis da manhã, até há
pouco, foi possível, e todos os membros têm em
suas pastas já o mapeamento, uma síntese das
emendas propostas ao nosso anteprojeto.

Como é possível verificar,a nossa Subcomissão
recebeu algumas dezenas de emendas, e neste
nosso mapeamento ainda rudimentar, constando
do número da emenda, do autor, Partido e uma
síntese do texto, o objetivo principal é que deseja
mos sugerir que os ilustres membros, através de
uma convocação do Sr. Presidente, fizessem uma
reunião no dia de amanhã, para debater essas
emendas.

Como todos os nossos componentes recebe
rão, ao longo do dia, uma fotocópia de cada uma
dessas emendas, na sua íntegra, já temos em
mãos, aos menos, um mapeamento sintético de
seus autores e das pretensões; seria importante,
para este Relator, que pudéssemos, no dia de
amanhã, no período da tarde, se possível, realizar
uma reunião especial, para aprofundar o debate
dessas emendas. Até por que nós estamos viven
do essa fase crítica dos prazos, vamos ter que,
em 72 horas, fazer um parecer a cada uma dessas
emendas, que é o nosso desejo.

Quero acrescentar apenas que, como metodo
logia de trabalho, enquanto corria o prazo para
apresentação de emendas, conseguimos realizar,
contando com essa mesma assessoria, uma codi
ficação, uma verdadeira sistematização entre os
temas da nossa Subcomissão.

Eu só mostraria rapidamente: nós, hoje, conta
mos no PRODASEN, com o sistema de compu
tação, item por item, tema por tema, artigo por
artigo, tudo sistematizado, e qualquer proposta,
qualquer sugestão, imediatamente poderá ser
cruzada, para se fazer, não só uma verificação
como uma verdadeira tabela sobre esses valores.

Esta metodologia, com esse conteúdo, vem fa
cilitando muito o nosso trabalho, o que possi
bilitou realizá-lo da madrugada de hoje até há
pouco, com esse mapeamento das nossas pro
postas.

O que se pretende, Sr. Presidente, é que pudés
semos tirar uma verdadeira radiografia da vontade
da Subcomissão, radiografia essa contendo toda
essa extraordinária e fértil contribuição dos confe
rencistas, de todos os Constituintes, para que não
fugíssemos do eixo, da linha de raciocínio e da
vontade dos membros da Subcomissão e, eviden
temente, uma síntese da própria manifestação
dos nossos conferencistas.

Estou inteiramente à disposição para qualquer
indagação, mas, em síntese, seria isso; não que
rendo aprofundar essa avaliação do nosso ante
projeto e relatório, porque todos já se debruçaram
sobre ISSO, apresentamos a nossa metodologia
de trabalho e, ao mesmo tempo, já colocando
nas mãos dos componentes uma síntese, que
está inserida neste mapa. Se, amanhã, os mem
bros desta Subcomissão pudessem, seria funda
mentaI que nos debruçássemos sobre essas
emendas, analisando uma a uma.

Era isso, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Srs. Constituintes, depois de ouvirmos a brilhante
exposição do nosso Relator, está aberto o debate
aos que queiram fazer alguma pergunta, ou algu
ma exposição.

Tem a palavra o nobre Constituinte Nilson Gib
son.

o SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, a colocação do nobre Constituinte
Relator é totalmente correta, dentro do plano de
trabalho que deve ser traçado; começa hoje, con
tando mais os dias de amanhã e depois, para
que realmente seja apresentado por S. Ex',o ilus
tre Relator, um esboço das emendas que foram
sugeridas pelos nobres Constituintes.

Eu aproveitaria para solicitar, porque acredito,
que o que vou pedir já está dentro do esboço
do trabalho do Relator. Seria viável se fazer o resu
mo das emendas apresentadas nos dispositivos
em que se pretende a modificação? Digamos,
artigo tal, apresentado pelos Constituintes tais e
tais etc., facilitando, agrupando, para poder ficar
mais sintético o quadro que nos foi entregue. Ape
nas para facilitar; amanhã teríamos: ao artigo tal
foram apresentadas tais e tais emendas, porque
facilItaria até a colocação que se ajustaria ao nos
so entendimento.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) -Agrade
cemos muito. Sem dúvida, é possível, até pela
mecânica que estabelecemos. Até o finalda tarde,
de hoje, podemos ter o cruzamento das sugestões
com o anteprojeto e as emendas, tema por tema.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o Constituinte Euclides Scalco.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
- Nada tenho a considerar sobre aquilo que foi
exposto; estou totalmente de acordo. Mas gostaria
de saber da Presidência, em virtude de que a
Subcomissão tem que apresentar o seu trabalho
até dia 25, segunda-feira, o nosso conograma
de trabalhos até segunda-feira, porque amanhã
teremos uma reunião para discutirmos as emen
das. Que dia vai começar a discussão e votação
do relatório, já que vamos ter reuniões sábado
e domingo?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - A
discussão da matéria começará de 22 a 24, in
cluindo sábado e domingo.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
- E a votação começará na quinta-feira, dia 21 ?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) -Po
demos estabelecer; poderia ficar aqui a sugestão
dos membros desta Subcomissão, se assim o
entenderem, e na quinta ou sexta vamos buscar
o finalmente.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Parti
lho dessa idéia, porque estamos com tudo muito
bem organizado. Já estão aqui as emendas, e
podemos partir para a votação, em princípio, até
para aliviar o Relator.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Eu apro
veitaria as 24 horas para fazer o parecer de emen
da por emenda e já traria o relatório na quinta-feira
à tarde. Faria um sacrifício, uma vez que terei
que correr as 24 horas para fazermos o parecer,
porque é emenda por emenda.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- O trabalho já está bem avançado?

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Sim.

O SR.PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Ruy NedeI.

O SR. CONSmUINTE RUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, eu estava pedindo perdão, porque não
me foi possível ouvir a preleção inicial do Relator,
com a intervenção do Constituinte Euclides Scal
co, fiquei mais ou menos a par da situação. Queria
saber, de V.Ex', quando haverá discussão e vota
ção das emendas?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Por gentileza, com relação à apresentação do rela
tóno, seria na quinta-feira à tarde. Então, eu per
guntaria se seria possível, eventualmente, quinta
feira, na parte da manhã, para iniciarmos logo
a discussão, e a votação ficaria para o período
da tarde? Indago a V.Ex' se seria difícil.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Pode
mos fazer um sacrífio.

Ficaria decidido que às 9 horas da manhã de
quinta-feira, terminaríamos a discussão até a hora
do almoço, e faríamos a votação à tarde se fosse
possível.

O SR. ANTERO DE BARROS- Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Antero de
Barros.
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o SR. CONSTITUINTEANTEROÓE BARROS
- Sr. Presidente, gostaria de usar a palavra ape
nas para trazer à Mesa, a V. Ex", e ao Sr. Relator
nossa solidariedade pessoal. Gostaria também
que isso fosse registrado nos Anais,porque consi
derei profundamente deselegante e entrevista do
Relator, no qual votei, pelo qual trabalhei, para
que fosse o Relator da Comissão de Sistema
tização, a entrevista que ele concedeu ao jornal
O Estado de S. Paulo. Pode até ser que o relatório
a ser elaborado na Subcomissão seja completa
mente modificado depois na Comissão de Siste
matização ou até pelo Plenário da Casa. Mas, a
forma como foi dada a entrevista, parece que
todos os Relatores, todas as Comissões e Subco
missões estão realmente praticando vontades
pessoais, o que não é verdade, pelo trabalho que
temos acompanhado aqui, e certamente o mes
mo trabalho deve estar acontecendo nas outras
Subcomissões.

Gostaria de deixar registrada a nossa solidarie
dade ao trabalho da Mesa, ao Relator, e também
fazer constar que não causa tranqüilidade, não
causa boa impressão à Assembléia Nacional
Constituinte o que considero urna precipitação
do Relator da Comissão de Sistematização, ao
dizer em O Estado de S. Paulo - e quem
leu a entrevista sabe de sua gravidade - ao dizer
que os relatórios não representam a média da
opinião da Constituinte, com poderes quase divi
nos de saber qual é a média de opinião da Consti
tuinte. Achamos que isso é profundamente la
mentável e queremos deixar registrada aqui a nos
sa solidariedade ao trabalho realizado por esta
Subcomissão. Tenho certeza absoluta de que
também outras Subcomissões merecem o mes
mo respeito, o mesmo tratamento, porque aqui
não existem Constituintes de segunda classe. O
Constituinte Bernardo Cabral teve o meu voto,
teve o meu trabalho para ser o Relator da Comis
são de Sistematização. Agora, acredito que isso
não lhe dá o direito de desconsiderar o trabalho
das Subcomissões, como aconteceu na entrevista
publicada, domingo, no jornal O Estado de S.
Paulo.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON -
V.Ex"me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Eu acho que V. Ex" poderia formular um requeri
mento ao Presidente para que fosse realmente
encaminhado um expediente ao ilustre Relator
Bernardo Cabral a quem também dei o meu voto,
reclamando por essa entrevista em que se atacou,
de maneira desagradável, os nobres Constituintes
que estão sendo Relatores das Subcomissões. Eu
faria este pedido a V. Ex' repito, para que seja
feito em forma de requerimento.

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, acolho a sugestão e gostaria
que fosse encaminhada ao Relator da Comissão
de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Muito bem!

Com a palavra o nobre Constituinte RuyNedeI.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL-Sr. Pre
sidente, quero concordar em gênero e número

com a sugestão, a moção do Constituinte Antero
de Barros, e dizer mais, que na minha opinião,
foi ofendida toda a Nação brasileira, porque só
as Subcomissões captaram o sentimento vindo
da sociedade, no Regimento Interno, também ela
borado, aberto, onde toda a sociedade participou
e trouxe até às Subcomissões seus anseios. O
mínimo que se deve exigir - "não desejar" -,
mas o mínimo que se deve exigiré respeito. Nós,
Constituintes, não podemos ser transformados
em bagaço de cana do qual se tira o suco e
se joga na lata de lixo, muito menos transformar
a sociedade num bagaço de cana, jogando o ba
gaço no lixo.

Agora, tem mais: o reflexo dessa infeliz entre
vista do Relator da Comissão de Sistematização
fermentou um desgaste enorme contra a própria
Assembléia Nacional Constituinte, porque ofen
deu a todos aqueles setores da sociedadce que
vieram depor nas Subcomissões. Tenho partici
pado também da Subcomissão das Minorias; e
tivemos em tomo de 30 ou 34 audiências exter
nas, dos mais variados setores da sociedade, num
anseio, por serem minoritários, por serem mais
sofridos, por já serem mais céticos, e chegarem
até aqui dos mais variados pontos do Pais numa
só audiência externa dos negros, onde havia re
presentantes de Brasília, do Rio Grande do Sul,
da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, pu
demos observar que todos eles acompanham
com sentimento, com curiosidade e com muita
preocupação esses nossos trabalhos. Ouvindo o
depoimento de um Relatorda Comissão de Siste
matização, dessa forma, ele agrediu, em primeiro
lugar, a sociedade e esses setores da sociedade;
em segundo lugar, os componentes da Mesa, de
cada Subcomissão; e, em terceiro lugar, os mem
bros titulares e suplentes de cada Subcomissão.
Acho que deve ser tomada uma medida não no
sentido de retaliação, mas exigindo-se respeito.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Euclides
Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCUDES SCALCO
- Ratifico a propositura do Constituinte Antero
de Barros, porque acho pertinente, neste momen
to, e que seja tomada como uma decisão desta
Subcomissão para que o Deputado Constituinte
Bernardo Cabral saiba que não podemos ser trata
dos da forma como fomos nessa entrevista do
jornal O Estado de 8. Paulo.

O processo constituinte brasileiro é absoluta
mente diferente de todos aqueles que se fizeram
até hoje, exatamente para que envolvesse a todos
os Constituintes na elaboração desse esboço ini
ciai de uma Constituição. É claro que se partísse
mos de um modelo pré-fabricado o trabalho seria
mais fácil, não haveria tantas discrepâncias como
teremos. Mas dessas discrepâncias, dessa multi
plicidade de informações que tivemos aqui, atra
vés da sociedade civil, é que nascerá a riqueza
desta Constituição.

Então, essa entrevista do Relator-Geral da Co
missão de Sistematização foi absolutamente infe
liz e ofensiva a todos nós e é preciso que S. Ex'
tome conhecimento disso, através de urna mani
festação oficialda Subcomissão, porque não po
demos aceitar esse tipo de colocação que foifeita
nesse jornal.

Acho que o trabalho que estamos fazendo não
há similiarna História. É evidente que a sociedade
que não veio aqui, não está dando valor a esse
trabalho que fizemos, indormindo, muitas vezes,
e que a própria imprensa não consegue transmitir.

Agora, quando o Relator não expressa a sua
vontade e sim a vontade daquilo que aqui foi
discutido e a média da vontade da própria Comis
são, não podemos tomar posições isoladas e dan
do opiniões. Se o Relator deve ser a expressão
daquilo que se passou na discussão e não a ex
pressão da sua vontade, acho que aí está o grande
equívoco do nosso Relator da Comissão de Siste
matização. Então, devemos tomar claro que não
concordamos com os conceitos emitidos por S.
Ex" naquela infeliz entrevista ao jornal O Estado
de S. Paulo, , no domingo passado.

Quero cumprimentar o nobre Constituinte An
tero de Barros por ter levantado esta questão,
porque demonstra que tem sensibilidade política
e está acompanhando os fatos neste momento.
Este é um ato que mostra que valeu a pena; come
çamos a elaborar a Constituição através de 24
Subcomissões que envolveram todos os Consti
tuintes e a sociedade que aqui veio trazer os seus
depoimentos. Só queria ratificar e expressar o
meu apoiamento a esta manifestação do Consti
tuinte Antero de Barros e com a sugestão de que
se transforme num requerimento do nobre Cons
tituinte Nilson Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Camargo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Gostaria de me associar à manifestação de repú
dio do nosso colega Constituinte Antero de Bar
ros, e a sugestão do Constituinte Nilson Gibson,
no sentido de encaminhar, requerimento por in
termédio desta nossa Subcomissão ao Relator
da Comissão de Sistematização. Realmente, acre
dito que S. Ex" foi bastante infeliz na entrevista
um tanto precipitada, mesmo porque a nossa
Subcomissão não tomou ainda a deliberação fi
nal, que será apenas na quinta-feira, como foi
determinado no presente instante.

Realmente, como disse o nobre Constituinte
Euclides Scalco, também, a Comissão trabalhou
quase que diutumamente, aceitando sugestões,
inclusive com a participação de várias persona
lidades ilustres; no intuito de colaborar, evidente
mente, na feitura de uma grande Constituição
para a qual trabalhamos. Acredito que é um traba
lho árduo que merece o respeito não somente
do Relator da Comissão de Sistematização, mas
de todos os Constituintes deste Pais.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Em votação a proposição do Constituinte Antero
de Barros.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada, por unanimidade.
Srs. Constituintes, esta Subcomissão enviará

um protesto a todas as outras Subcomissões, às
Comissões e à Comissão de Sistematização, co
mo também ao Presidente da Constituinte, sobre
a entrevista infeliz do Relator da Comissão de Sis
tematização, uma entrevista imatura, porque até
agora nenhuma Subcomissão deu o seu relatório
final.
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Então, acho que o Relator da Comissão de Sis
tematização fez uma acusação um pouco leviana,
porque S. Ex"não tem conhecimento de nenhum
relatório de nenhuma SUbcomissão, visto que
as mesmas estão em fase de recebimento de
propostas, de emendas, etc. Só depois da discus
são das emendas e do anteprojeto é que teremos
o relatório final.

Não sei como S. Ex" pôde dar uma entrevista
dessas, porque a Subcomissão que vai discutir
e, depois, vai aprovar a matéria do Relator nunca
vai permitir que a essa matéria não seja dada
uma expressão do que foi discutido e do que
foi aprovado em cada Subcomissão.

Então, é de muita importãncia para nós que
seja enviada a todas as Subcomissões, para que
analise cada uma a sua responsabilidade de pro
testo contra a maneira leviana da entrevista do
Relator da Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Euclides
Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Consultaria V. Ex' se há condições, não ferindo
o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, de que a reunião de quinta-feira, de
manhã, às 9 horas e 30 minutos, e a da tarde,
ao invés de ser às 17 horas, fosse às 15 horas,
a fim de que tenhamos mais tempo para decidir.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Não havendo nenhuma objeção do Plenário, o
horário da reunião fica antecipado das 17 horas
para as 15 horas.

Não havendo mais nenhuma matéria em pauta,
quero, mais uma vez, contar com a colaboração
doscompanheiros desta Subcomissão para ama
nhã às 15 horas.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - É uma
sugestão que eu daria aos colegas desta Subco
missão. Temos participado praticamente de todas
as demais Subcomissões, ou como suplentes ou
como observadores e a sugestão que deixaria é
que façam o que pretendo fazer agora, na Subco
missão das Minorias,apresentar a mesma moção
que agora foi aprovada para que o maior número
de Subcomissões também o faça.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Então fica convocada a reunião de amanhã para
às 17 horas e quinta-feira às 9 horas e 30 minutos,
e às 15 horas.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos desta Subcomissão.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-seareuniãoàs 11horase20minutos)

13' Reunião Ordinária, realizada
em 20-5-87

AfJsvinte dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
na Sala de Reuniões da Comissão de Minas e

Energia - Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão de Garantias da Constituição, Re
formas e Emendas, sob a Presidência do Consti
tuinte Fausto Fernandes, com a presença dos
seguintes Constituintes: Mário de Oliveira, Eucli
des Scalco, José Camargo, Evaldo Gonçalves,
Nelton Friedrich (Relator), Noema São Thiago,
Antero de Barros, Osmir Uma, Antônio Britto e
Mário Covas. Havendo número regimental o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos.
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Cons
tituinte Nelton Friedrich, Relator, que fez a leitura
do Relatório e do Anteprojeto, no qual inseriu o
teor de emendas apresentadas e consideradas
por ele, pertinentes à matéria. Na fase ínterpe
lat6ria usaram da palavra, pela ordem, os seguin
tes Constituintes: Antônio Britto, José Camargo,
Euclides Scalco, Antero de Barros, Osmir Uma,
Evaldo Gonçalves e Noema São Thiago. Ap6s
o término dos debates o Senhor Presidente e o
Senhor Relator usaram da palavra para as consi
derações finais, oportunidade em que agradece
ram a presença dos membros da Subcomissão.
O inteiro teor dos debates será publicado no Diá
rio da Assembléia Nacional Constituinte,
após a tradução das notas taquigráficas. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrada a presente reunião às quinze horas
e quarenta e seis minutos, convocando os Senho
res Constituintes para a pr6xima reunião a ser
realizada no dia vinte e um de maio, às nove
horas e trinta minutos com a seguinte pauta: Dis
cussão e votação do Anteprojeto e Emendas rece
bidas. E, para constar, eu, ClayIton ZanIorenci,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. - Constituinte Fausto Fernandes, Presi
dente.

O SR.PRESIDENTE(Fausto Femandes)-Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão de Garantia
da Constituição, Reformas e Emendas.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Sr. Presidente, para iniciarmos logo nossos
trabalhos, eu peço a dispensa da leitura da ata.
(É aprovado o pedido de dispensa da leitura da
ata)

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Srs. Constituintes, temos aqui um ofício enviado
aos Presidentes das Subcomissões e Comissões
da Constituinte. Peço ao Sr. Secretário que faça
a leitura.

O SR. SECRETÁRIO (Goitacaz Brasonio Pe
droso de Albuquerque) -

"Sr. Presidente:
Tendo em vista as declarações do Sr. Rela

tor da Comissão de Sistematização, Consti
tuinte Bernardo Cabral, em entrevista publi
cada sob o título "Relatórios refletem a mino
ria", no Jornal O Estado de S. Paulo, edi
ção do dia 7 pr6ximo passado, página 4,
apresenta veementes protestos na qualidade
de Presidente da Subcomissão de Garantias
da Constituição, reformas e Emendas, aos
comentários por ele tecidos sobre os traba·

lhos das Subcomissões. As atividades das
Subcomissões são pautadas no sentido de
registrar, no relatório e no pr6prio antepro
jeto, o pensamento médio de todas as contrí
buições que são enviadas através de suges
tões e emendas, tanto por parte dos Srs.
membros da Constituinte, quanto pela socie
dade civil.

Reafirmo, ainda, que a nossa decisão foi
unâmine, uma vez que os referidos comen
tários são impr6prios e levianos e não corres
pendem aos trabalhos sérios que estão de
senvolvendo as Subcomissões da Constituin
te.

Atenciosamente, Constituinte Fausto Fer
nandes Presidente da Subcomissão da Ga
rantia da Constituição, Reformas e Emendas.

O SR. PRESIDENTE- (Fausto Fernandes) 
Srs, Constituintes, conforme a denúncia feita em
plenário da nossa Subcomissão, na sessão de
ontem, pelo Constituinte Antero de Barros, o que
foi submetido à votação, a Presidência desta Sub
comissão está enviando o ofício às Presidências
das subcomissões.

Gostaria de lembrar aos Srs. Constituintes que
a participação de amanhã será de suma impor
tânica, porque sem o quorum devido, não pode
remos discutir e aprovar as matérias. Por isso,
peço a colaboração de todos, não só com as
presenças, mas, também, lembrando aos compa
nheiros que fazem parte desta Subcomissão para
os trabalhos de amanhã, quando teremos, de iní
cio, uma reunião às 9 horas.

Vamos ouvir a palavra do nosso Relator que
fará uma apresentação dos trabalhos.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Pediria
a gentileza de podermos fazer a entrega porque
sem isso é impossível manusearmos todas as
emendas, com os pareceres provisórios. Pecliría
mos, então, alguns segundos para retormarmos
os trabalhos.

Na verdade, são dois documentos que pode
mos acompanhar e, principalmente, o quadro
comparativo, tem artigo por artigo do anteprojeto,
as emendas e já um parecer provisório.

Iniciaríamos, se todos tiverem localizado os
seus quadros. O anteprojeto, na sua parte introdu
tória, teve como emenda apenas ao art. 2, no
§ 2!', quando nos referimos que "são inafiançáveis
os crimes praticados contra a Constituição e a
prescrição da punibilidade s6 começa a correr
a partir da data do restabelecimento da ordem
constitucional".

Este, portanto, o texto do anteprojeto.
O Constituinte Jairo Carneiro propôs uma

emenda no sentido de que os crimes sejam ina
fiançáveis e imprescritíveis.

No nosso entendimento esse instituto da pres
crição deve ser preservado, porque exatamente
tem como objetivo maior a estabilidade das pró
prias relações jurídicas, para que haja um limite
no tempo, de modo a não se tomar perene. Esta
ríamos, pratícamente, perpetuando a pena, a san
ção, se aceitássemos a imprescritibilidade, porque
ela seria ad etemum. Rejeitamos a emenda com
base, exatamente, nesse instrumento útil do Direi
to e estabelecendo um ponto de partida: "restabe
lecida a ordem constitucional é que começaria
a correr o prazo prescricional."
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Gostaria, quem sabe até para ficar mais apro
priada a nossa íntervenção, que de imediato, arti
go por artigo, emenda por emenda, já pudés
semos ter uma avaliação. Evidentemente, naque
les pontos mais polêmicos poderemos demorar
mais.

Gostaria de ter, por parte dos membros da Sub
comissão, uma avaliação sobre este parecer desta
emenda e, conforme acabamos de nos referir,
elevaa condição de lmprescrítlbílnlsdedos crimes
contra a Constítuição.

Ninguém tendo nada a opor, vamos continuar.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRmO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Pois não.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRmO 
O esclarecimento que quero do Presidente é se,
apenas a apartir de amanhã faremos a votação
ou se a intenção do Presidente é iniciá-Ia, se possi
vel, hoje?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Não temos condições de fazer a votação hoje,

. porque não temos quorum para isso.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Talvez
a recomendação seja que, diante da manifestação
unâmine, amanhã, tão-somente se daria o con
corde final enfim, bater-se-ia o martelo, como se
diz, ou se parte já para votação. Isso depende
dos nossos Ilustres colegas.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes)
Constituintes Antônio Britto, verificando o nosso
livro de presença, temos quorum para Iniciar a
votação. Agora, isso será uma decisão do Plenário
e não da Presidência.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRmO -
V.EX permite, Sr. Presidente?

Há, ainda, um outro fato que precisa, também,
ser considerado, que é o prazo para emendas.
A Subcomissão receberá ainda emendas?

O SR.PRESIDENTE (Fausto Fernandes) -Até
às 20 horas de hoje.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRmO 
Então não podemos votar.

O SR.PRESIDENTE (Fausto Fernandes) -Po
demos discutir, não podemos aprovar.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARMARGO 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o Constituinte José Camargo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
A minha sugestão é no sentido de, já que tem
número, aprovemos as emendas que são polêmi
cas, como essa, por exemplo, que estamos de
acordo, poderíamos colocá-Ia em votação, por
que adiantaríamos bastante; deixaríamos as polê
micas para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
ConstituinteJosé Camargo, como ficaríamos, en
tão, se amanhã for constatado o recebimento de
novas emendas?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Já não terminou o prazo para as emendas?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Não, ele vai até as 20 horas de hoje.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Então, seria melhor suspendermos os trabalhos
hoje e comerçarmos amanhã. Seria melhor ver
mos à noite em casa, para resolvermos amanhã.

O prazo para apresentação de emendas está
aberto. Então, pode ser que discutamos aqui algu
mas hoje e amanhã tenha-se que fazer a aprecia
ção novamente do mesmo artigo, no caso de
aparecer uma emenda até as 20 horas do dia
de hoje.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -Aprovei
taria para, quem sabe, ajudar a encaminhar: era
preferível nos atermos à discussão, hoje; já que
amanhã teremos um horário exclusivopara vota
ção.

Proponho o seguinte: se aquelas emendas que
estamos analisando forem aprovadas, que ama
nhã não se volte a discuti-Ias e na ata da reunião
de amanhã se as coloque como aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) - Srs.
Constituintes, continuaremos fazendo leituras e
avaliações sobre as emendas, ficando para ama
nhã a votação e aprovação.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Sem
dúvida, isso facilitaria, amanhã não teríamos mais
discussão.

Rebemos também, com referência ao art. 3°
do anteprojeto:

"O Congresso, por maioria absoluta dos
seus membros, pode decretar o confisco de
bens de quem tenha enriquecido ilicitamente
às custas dos cofres públicos."

É uma inovação; tivemos emendas como a do
ConstituinteJutahy Magalhães e que, por ser mo
dificativa, acrescenta ao art. 3°:

"ou que tenham sido beneficiários de van
tagens financeiras em decorrência de cargo
público ou tráfico de influência."

Também recebemos do Constituinte Vicente
Bago que o Congresso:

"por maioria absoluta dos seus membros
pode decretar o confisco de bens de quem
tenha enriquecido ilicitamente às custas dos
cofres públicos."

Que pretende, portanto, alterar o que estava
no anteprojeto.

Com referência à emenda do ConstituinteJuta
hy Magalhães, entendemos, e por isso parcial
mente acatada, que ela é altamente positiva,uma
vez que estávamos restringindo a quem tenha
enriquecido ilicitamente às custas dos cofres pú
blicos e, no entanto, esse enriquecimento é me
lhor ampliá-lo, "em decorrência de cargo públi
co"; não entramos na referência especial de tráfi
co de influência, porque também é um termo
- não digo restritivo, mas até de uso muito co
mum, e por isso a idéia, a propósito do acolhi
mento, é de que sejam atingidos por esta pro
posta, enfim- o confisco de bens, os que tenham
"cargo público ou função pública", em vez de
ficar a expressão "tráfico de influência." Esta é
uma idéia que me parece altamente louvável do
Constituinte Jutahy Magalhães, explicitando mais
e abrandendo "a quem tenha exercido esse cargo

ou função pública e portanto, enriquecido em fun
ção desse cargo ou função pública."

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRmO 
Sr. Relator, não sei o que o País quer mais: se
passar, finalmente, a colocar na prisão os que
enriquecem ilicitamente,especialmente às custas
dos cofres públicos ou ver a Constituição cum
prida. Não sei qual dos desejos hoje é maior no
País.

Em nome do segundo e sem prejuízo do pri
meiro, perguntaria até como uma homenagem
justa ao nosso Relator - se a redação original
já não contempla aquilo que a emenda procura
detalhar em conseqüência, porque a emenda se
ria dispensável, com todo o respeito, evidente
mente, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Na ver
dade quando propusemos "enriquecimento ilícito
às custas dos cofres públicos", em sentido talvez
mais amplo e genérico, estaria tudo englobado.
Mas, sabemos que o desejo do Constituinte é
entrar um pouco mais no que está exercendo
a função pública ou se enriqueceu no exercício
dela nesse chamado "tráfico de influência" que,
às vezes,evidentemente, não é apenas o exercício,
são os beneficios, o uso desse tráfico tão comum.
Parece-me que S. EXestá explicitando,sublinhan
do ainda mais a questão.

O SR. CONSmUlNTE ANTÔNIO BRmO
Fico muito à vontade de defender a idéia do Rela
tor junto ao Relator, esperando contar com o
apoio de S. Ex- Agora o texto inicial, apresentado
pelo Relator é lapidarmente claro:

"O Congresso, por maioria absoluta dos
seus membros, pode decretar o confisco de
bens de quem (de todos) tenha enriquecido
ilicitamente às custas dos cofres públicos."

Ressalvado mais uma vez o respeito que tenho
pelo ConstituinteJutahy Magalhães, não vejo,exa
tamente, o que a emenda contem que acresça
e temo, não só em relação a essa mas em relação
a qualquer outra - relembrando uma frase de
Manoel Bandeira - que não cumpramos aqui,
na Constituinte, o que Manoel Bandeira definia,
dizendo que "escrever é cortar palavras".

Parece-me que esse conjunto do Relator é sufi
cientemente claro, conciso, de uma lado, ou seja:
não vejo defeito na proposta original e de outro
lado não consigo, salvo melhor juízo, ver o que
acresce, não detalha, o que acresce na proposta
do nobre Constituinte Jutahy Magalhães.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -Agrade
cemos a contribuição. Mais alguma observação?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Camargo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Também entendo que a primeira está mais am
plo, porque aqui são todos que tenham enrique
cido ilicitamente.Ao passo que "cargo ou função
pública", tenho a impressão de que restringe um
pouco. Fico com a redação original.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Euclides
Scalco.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
- Também ficariacom a redação original,consí-
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derando também o problema da votação. Mas,
como se trata de um assunto dessa relevância,
acho que, em maioria simples, poderíamos incor
rer em algum erro. Porque a maioria simples da
queles que estão em plenário, se houver 10, 6
Gmaioria simples. Acho que essa redação com
maioria absoluta dará uma garantia melhor e ha
verá um compromisso maior dos Parlamentares
em tomar uma decisão sobre um assunto que
envolve a honorabilidade das pessoas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Agora, cofres públicos é uma denominação gené
rica, mas não sei se define bem, se alguém esteja
em uma função pública, por exemplo, e tenha
determinado um licitação ou ganho para uma
determinada licitação, ele praticamente não teria,
de início, se locupletado dos cofres públicos, mas
teria uma participação fora deles.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Convido o Sr. Constituinte Mário Covas a parti
cipar da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Não sei se poderia alterar alguma coisa, ampliar
um pouco os cofres públicos, também "com fun
ção pública".

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRITTO 
O que não podemos fazer mais agora, a menos
que redijamos alguma emenda nos próximos mi
nutos. Sr. Relator, apenas para continuar neste
dispositivo, evidente que o que digo tem o prejuízo
de não ser mais oportuno neste momento, porque
estamos vendo encerrar o prazo para emendas.
Ocorre-me que, na próxima etapa, quando discu
tirmos este assunto na Comissão, caberia acres
cer a isso uma ressalva que a aplicação desse
dispositivo se dê quando, sobre esse tema, sobre
esse fato, sobre esse personagem, tenha havido
decisão judicial já plenamente consumada para
todos os efeitos, sob pena de, também, o Con
gresso, numa decisão que não seria feliz, mas
que nem por isso é impossível, passar a concorrer
ao mesmo tempo com a Justiça na definição
sobre crimes contra os chamados aqui cofres pú
blicos e a fazer penalizações dessa ordem e dessa
grandeza antes que a Justiça sobre o presumível
crime se tenha pronunciado.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Com a palavra o Constituinte Antero de Barros.

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, embora o texto original do Rela
tor esteja bem colocado, como já foi aqui aludido,
gostaria de defender a emenda do Constituinte
Jutahy Magalhães, pela colocação do tráfico de
influência. O que, às vezes, licitamente é, mas
aquilo só aconteceu em decorrência do cargo,
da função que a pessoa exercia na época. Temos
isso em vários exemplos no País, por exemplo,
distribuição de canais de emissoras de rádio e
televisão. Isso aconteceu através, exclusivamente,
de tráfico de influência.

O SR. CONSmU[NTE ANTÔN[O BRITTO 
Nobre companheiro, permita-me? Se houve o trá
fico de influência e se ele foi ilícito, então passa
a ficar claramente compreendido dentro da reda
ção do Relator.

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Não. Isso não está escrito aqui.

O SR. CONSmU[NTE ANTÔN[O BRITTO 
"O Congresso, por maioria absoluta dos seus
membros, poderá decretar o confisco de bens
de quem tenha enriquecido Ilicitamente, pelo tráfi
co de influência, por corrupção, ou desvio."

O SR. PRES[DENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o Constituinte Euclides Scalco.

O SR. CONSmUlNTE EUCUDES SCALCO
- Parece-me que isto está implícito, se houve
um enriquecimento, alguém julgou o mesmo e
terá que ter sido a Justiça; e claro que para chegar
no Congresso algum processo de confisco de
bens, tem que ter passado por alguma instância.
Pressupõe-se que a Justiça tenha se manifestado
e condenado esse cidadão, e o confisco de bens
seria uma decisão do Congresso, do Parlamento.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Exata
mente, o sentido é esse. Quando o penalizamos
- a própria justificativa do autor - e emitimos
esse parecer, partindo desse pressuposto, o nosso
entendimento está implícito. Teria já uma trami
tação na Justiça como coisa julgada e, portanto,
teríamos um acréscimo a essa punição, a essa
sanção, que a Justiça já teria feito, que seria o
confisco de bens pelo Congresso. Ai é que acaba
mos fazendo uma opção pela maioria simples,
porque já teríamos uma manifestação da Justiça.

O SR. PRES[DENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o Constituinte Osmir Uma.

O SR. CONSmU[NTE OSMIR UMA - Mas,
acho que isso deveria ficar implícito no artigo,
porque não se pode falar na base da pressupo
sição, porque senão pode ocorrer, futuramente,
que o próprio Congresso se arvore no direito de
entrar com um processo de confisco de bens,
se não ficar claro aqui no texto de que precisaria
de um julgamento, ter transitado em julgado.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - O que
faremos é, acolhendo essas observações, fazer
o procedimento final com referência a este artigo,
embora tenhamos, ainda, outras propostas que
seguem, principalmente do Constituinte Paulo
Macarini. Já que estamos nessa fase de aprecia
ção geral, para, amanhã, realmente, emitir o voto,
gostaria de insistir nessa observação, de que, no
art. 3°, na proposta substitutiva do Constituinte
Paulo Macarini, S. Ex' procura ampliar "que usas
se de corrupção administrativa" e aí praticamente
responde, porque estaríamos em qualquer ato ad
ministrativo, por um simples processo adminis
trativo, já implicando suspensão dos direitos políti
cos de 5 alO anos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário sem prejuízo da ação penal correspon
dente.

Embora alongando o parecer, essa emenda
propõe tratamento diverso aos que praticam ato
de corrupção administrativa, sujeição à suspen
são dos direitos políticos, perda da função pública,
ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens
e correspondente ação penal. Ai fizemos a seguin
te avaliação: segundo se presume, o ato será de
clarado pelo Supremo Tribunal, que o julgará,
mediante provocação do Procurador-Geral da Re
pública ou de qualquer cidadão. Em dispositivo
a ser incluído, declara imprescritíveis os ilícitos
que causem prejuízos ao erário. Ele vai mais longe
nos seus parágrafos e ainda no art. 4°. A sujestão,

conforme fazemos referência, repete, porque en
tendemos que já está incorporada à legislação
penal, civil e administrativa e vamos tão-somente
à parte que autoriza a representação direta no
STF, por parte do Procurador-Geral da República
ou de qualquer cidadão e até aquela que declara
imprescritíveis tais delitos.

O teor do art. 3° do anteprojeto é mais eficaz,
no nosso entendimento, porque "confere ao Po
der Legislativo poderes eficazes de fiscalização
dos atos do Executivo, através de seus agentes".
A decisão do Congresso teria a mesma amplitude
daquela porventura proferida pelo Judiciário, por
que, além de declarar o confisco, o qual extravasa
a mera reposição dos danos, culminaria à pena
corporal e política prevista em lei. Quanto à írn
prescritibilidade, segundo a proposta do Consti
tuinte Paulo Macarini, antes já nos referimos que
é preciso refutá-la, pois a sua existência no orde
namento jurídico justifica-se como instrumento
estabilizador do direito. A fixação do termo inicial
a partir do restabelecimento do regime demo
crático, da ordem constitucional por si já serve
para afastar a impunibilidade que, na atualidade,
é uma constante. Reajeitamos essa emenda no
todo, Consbtuinte Paulo Macarini. E aí, inclusive,
separa até essa questão colocada pelo ilustre
Constituinte de que estamos tratando de processo
administrativo nessa emenda, guando na anterior
e no anteprojeto nos referimos a coisa julgada
pelo Judiciário. As observações levantadas são
importantes e haveremos de considerá-las.

Amda temos com referência ao § 3°, a emenda
do Constituinte Erico Pegoraro.

"Acrescente-se ao art. 3°os seguintes itens:
de mais da metade das Associações dos Mu
nicípios brasileiros, manifestando-se cada
uma delas pela maioria dos seus membros;
de mais da metade das Associações dos Ve
readores do Brasil manifestando-se cada
uma delas pela maioria de seus membros."

Está deslocada porque se refere a emendas
constitucionais, problema na seqüência do nosso
quadro.

Rejeitamos esta emenda, porque segundo o
que previmos a iniciativa para refomna Constitu
cional, também as Associações dos Municípios
brasileiros, e as Associações dos Vereadores do
Brasil mais da metade por decisão da maioria
dos seus membros, em ambos os casos.

Partimos do raciocínio de que a Federação é
a forma de Estado em que as unidades têm auto
nomias politicas e poderes constitucionais deriva
dos. Quer dizer é na verdade o poder constituinte
- o nosso trabalho agora, ao se fazer a Nova
Constituição, em que vamos dar este poder aos
Estados-Membros e eles portanto, teriam a parti
cipação das Câmaras Municipais, na elaboração
da Constiutuição Estadual.

É evidente que depende também da apreciação
dos membros desta Subcomissão. Entendemos
mais convenientes, dentro do critério que adota
mos, que as Câmaras Municipais participassem
da alteração à Constituição Estadual, dentro dessa
composição da Federação, da União, Estados
Membros e Municípios, reservando para essa tare
fa a participação das Assembléias Lesgislativas,
e não das Câmaras Municipais.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o Constituinte Evaldo Gonçalves.
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o SR. CONSmUINTE EVALDO GONÇALVES
- Rendo-me aos argumentos dos Relator, mas
gostaria de fazer uma retificação. Que ao invés
de a autoria ser atribuida ao Constituinte Erico
Pegoraro, fosse mesmo atribuída a mim, mesmo
derrotado. Sr. Relator, houve um equívoco natu
ralmente guando da implantação, é a Emenda
46003-1.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - O que
na verdade estou sentindo é que o problema de
corre de termos tirado estas emendas do fomo,
agora, e como não foi possível fazer uma revisão
completa, está havendo sobreposição de assunto.
Estávamos tratando da parte mícial e já fomos
para as emendas. Evidentemente vamos ter nesta
parte das emendas o retorno deste assunto com
outras propostas que foram feitas. Tanto isso é
verdade, que se observarmos na página 3, no
alto, à direita, retomamos o assunto e por isso
vamos ter que tentar hoje, meio superficialmente,
conduzir os trabalhos com todas essas dificul
dades.

O SR. CONSmUINTE EVALDO GONÇALVES
- Sr. Constituinte, entre o parecer e a emenda
deve estar havendo alguma discordância.

O SR. RELATOR (Nelton Friednch) - Pediria
ao Dr. Carlos, - ele acompanhou a parte final
no Prodasen, que fizesse parte dos nossos traba
lhos, para que superássemos essa informação.

O SR. PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Pa
ra uma questão de ordem, concedo a palavra
à Constituinte Moema São Thiago.

A SR' CONSTITUINTE MOEMA SÃO THIAGO
- Esta questão não poderia ser vista posterior
mente, à parte, porque aí poderíamos avançar
mais nos trabalhos. Não me parece uma questão
fundamental, o companheiro já fez a sua coloca
ção, que foi rejeitada.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Acho
que podemos superar isso, embora esteja confir
mando que houve um erro. Porque guando se
coloca Erico Pegoraro, a emenda ao ser comen
tada, ao se dar parecer, se refere ao nosso ilustre
companheiro de Subcomissão. Portanto, trata-se
do art 18, e não como consta dessa parte que
deverá ser corrigida ímediatarnente.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIOBRITTO
Sr. Relator.

a SR.RELATOR (Nelton Friedrich)- Pois não.

O SR. CONsmUINTE ANTÔNIOssrrro 
Acho também que há aqui uma repetição, por
três vezes, da emenda do Constituinte Paulo Ma
caríní, não entendo se é uma homenagem, aliás
justa a S.Ex' ou algum castigo, porque três vezes
citada será três vezes rejeitada.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Isso
acontece, ainda mais guando se faz toda aquela
composição, no afogadilho que procuramos até
com impertinência incomodar os técnicos do Pro
dasen.

Passaríamos rapidamente para a página 6, art.
9°, uma observação que uma emenda, altera
uma parte "A competência do Tribunal Constitu
cional". Procura, segundo a emenda, limitar a
ação do Poder Executivo, e estamos na verdade
com esse parecer, que segue fazendo a seguinte

observação "a emenda supressiva ao anteprojeto
da Subcomissão da Garantia da Constituição, Re
forma e Emendas..." há uma outra altera,'ão que
está na mesma situação.

Na nossa proposta, o Tribunal Constitucional
seria realmente um instrumento que previamente
seria consultado para a declaração de estado de
sítio,e não mais o Conselho de Segurança Nacio
nal, ou o Conselho Constitucional. Por isso, fomos
pela rejeição desta emenda compreendendo que
se o Tribunal Constitucional já é um instrumento
que previamente deva ser consultado, para a de
claração do estado de sítio, e em 48 horas essa
questão deve ser remetida ao Congresso Nacio
nal, para confirmar ou suspender, é que fomos
pela rejeição. O Conselho de Segurança Nacional,
sabemos e o Conselho Constitucional, como tem
acontecido nestes últimos tempos. No sentido de
avançar, de aprimorar, é que se fez essa proposta
da prévia audiência do Tribunal Constitucional,
e evidentemente pela rejeição a esta proposta.
Esta é uma observação, ao menos como comen
tário nesta primeira fase.

Na seguinte, a emenda do Constituinte Haroldo
Lima, procura suprimir o chamado estado de
emergência, que incluímos no anteprojeto. Evi
dentemente, que procuramos, é bom dar essa
informação geral, ao se instituir o estado de sítio,
o estado de emergência. Colocar não como uma
manifestação final,mas como a responsabilidade
que a Subcomissão tem, de dar garantias à Cons
tituição. E portanto, prevendo a possibilidade de
estado de emergência, que poderá ou não ser
acatado pela Assembléia Nacional Constituinte.
Mastemos que prever o que seria de nossa atribui
ção. E rejeitamos, consideramos prejudicada, esta
proposta do Constituinte Haroldo Lima, conforme
consta do nosso parecer. A emenda de autoria
de Haroldo Lima propõe o estado de emergência
como instrumento constitucional que busca eli
minar. Mas, fomos até à Constituição de 46, e
verificamos que ao longo da história das nossas

Constituições só é possível estabelecer esse esta
do de sítio, de emergência, exatamente nessas
fases como a de 1946, em que se estabeleceu
um novo processo democrático. Por isso, não
podemos admitir na manifestação de um Consti
tuinte de que ficará como símbolo do autorita
rismo o estabelecimento do estado de emergên
cia.

No âmbito desta Subcomissão, nós que acom
panhamos, como todos os Constituintes, o anda
mento da história, verificamos que se considerou
imprescindível a previsão de que a Constituição
não seja alterada em "estado de exceção"; este
é o objetivo do nosso anteprojeto: estados de ex
ceção, seja de emergência, seja de sítio e assim
por diante.

Por isso, a consideramos prejudicada, porque
no principio maior, esta questão está contem
plada no anteprojeto. Se nenhum Constitumte
pretender analisar mais a fundo, vamos em frente.

O Constituinte Geraldo Campos, no que diz
respeito às partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade em tese, pretende que: "é
parte legítima para propor ação de inconstitucio
nalidade por omissão qualquer pessoa que sofrer
violação de direito ou expectativa de direito por
inércia do poder público."

O nosso anteprojeto esposa tanto o controle
previamente da constitucionalidade, quanto o

controle posterior. Quanto ao preventivo, inova
mos; no posterior consagramos tanta a ação dire
ta chamada inconstitucionalidade em tese quanto
a ação indireta, inconstitucionalidade incldenter
tantun, a incidental. Além dessa colocação, ino
vamos também quanto à declaração de inconsti
tucionalidade por omissão do poder público, cuja
conseqüência é o deferimento de prazo para o
suprimento de omissão, sob pena de vê-Iasanada
pelo Poder Judiciário. Em decorrência do aciona
mento da máquina judiciária, pode ocorrer tam
bém do interesse público e não tão-somente do
interesse individual do cidadão. Por isso rejeita
mos essa proposta, entendendo que na nossa
idéia inicial do anteprojeto, estaríamos contem
plando e ampliando dentro daquela previsão de
inconstitucionalidade em tese, inconstitucionali
dade direta, inconstitucionalidade por omissão.

Se não houver nenhuma observação nesta fase,
iremos para a emenda do Constitumte Gerson
Camata.

S. Ex' procura dar nova redação exatamente
às chamadas entidades associativas de âmbito
nacional, criadas por lei e com mais de um ano
de funcionamento. Acatamos esta proposta, por
que o Constituinte Gerson Camata, amplia e dá
mais condições porque diz que "as entidades as
sociativas de âmbito nacional criadas ou reconhe
cidas por lei e com mais de um ano de funciona
mento"; porque evidentemente são tantas entida
des que temos, que não são criadas por lei, mas
que podem posteriormente ser reconhecidas.

Se não houver nenhuma observação vamos
adiante.

Temos a emenda do Constituinte Paulo Maca
rine que pretende que qualquer cidadão ou pes
soa jurídica tenha legitimidade para propositura
de ação direta de inconstitucionalidade. Enten
demos pela rejeição, porque se saissemos da pri
vacidade hoje do Procurador-Geral da República
para universalizar, isso representaria conseqüên
cias que não poderíamos avaliar nesta fase de
introdução de um Tribunal Constitucional. Preferi
mos manter a proposta do anteprojeto por ser,
neste momento, por ser nesta quadra, mas ade
quada, equilibrada, moderada, rejeitamos por es
ses argumentos, até porque não queremos mais
um tribunal congestionado, mas que ele tenha
limites e é por isso que, quando nos referimos
à inconstitucionalidade por omissão ampliamos
a legitimidade causa e restringimos para que o
Tribunal seja acionado quando há inconstitucio
nalidade em tese ou a inconstitucionalidade dire
ta. Aqui, estaríamos ampliando para todas as
áreas, para a inconstitucionalidade quer em tese,
quer direta, quer a inconstitucionalidade poromis
são.

Se não houver alguma observação iremos em
frente.

Mais uma emenda do Constituinte Gerson Ca
mata que pretende uma redação nova à alínea
"b" do artigo 11, do nosso anteprojeto.

A alínea "b", já nos referimos, e portanto essa
proposta foi acatada. O computador reproduz as
emendas quando elas vêm em feixe, então volta
como no caso desta. Deve aparecer até outra
vez porque conforme o Constituinte propõe, na
hora de fazer a classificação, acaba-se reprodu
zindo o artigo, e aconteceu novamente temos aqui
mais uma emenda, que é a segunda vez que apa
rece. Quando eleboramos as emendas neste for-
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mulário, isso acabou ocasionando na composi
ção dos trabalhos essa repetição.

Na página 11, a emenda também do Consti
tuinte Gerson Camata, busca no art. 16 fazer uma
observação. O nosso Relatório, no anteprojeto diz
que "o exercício das atribuições do Tribunal Cons
titucional poderá dividir-se em Câmaras, obser
vado o critério de representatividade em sua com
posição". E a observação do Constituinte é proce
dente, uma vez que faz referência de que deve-se
atender o critério de representatividade em sua
composição.

Nós, por exemplo, com dezesseis membros,
estaríamos nesta hora reduzidos a apenas duas
Câmaras, se ficássemos sem essa observação
pertinente do Constituinte Gerson Camata.

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

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Com a palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Não sei se entendi bem, até porque aqui temos
o prejuízo de não contarmos com a justificativa
do autor da emenda, "a representatividade na
composição" a que se referiu o Relator na pro
posta original e que quer o Constituinte Gerson
Camata suprimir, deve fazer, salvo melhor juízo,
referência às diversas origens dos membros do
Tribunal Constitucional, conforme proposta do
anteprojeto. Por isso, pretendia, segundo entendia
o Relator, que cada Câmara do Tribunal Constitu
cional contivesse, na sua composição, represen
tantes oriundos das várias origens que deram nas
cimento à formação do Tribunal.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -Procede.
Estamos aqui meio tumultuados e a verdade pre
cisa ser dita, saímos com esse trabalho do Proda
sen, viemos direto para cá e só foi possível fazer
o que se fez antes com os pare~eres.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOBRmO -
V.Ex" me permita, quero mais uma vez concordar
com o Relator, que cabe a manutenção do dispo
sitIvo.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Vamos
ver o art. 16. É perfeita a observação do Consti
tuinte Antônio Brittoe há que se corrigir este pare
cer, principalmente quando há referência ao art
16, porque inclusive quando ele reproduz o que
diz o caput e a parte principal do parecer não
corresponde.

Por sua vez, o Constituinte Vilson Souza, no
art. 17, do anteprojeto, busca uma alteração:

"a Constituição poderá ser emendada por
proposição do Presidente da República, do
Presidente do Conselho de Ministros,por um
décimo dos membros da Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal, por um terço
das Assembléias Legislativasou por iniciativa
popular. Nos casos de proposição apresen
tada pelas Assembléias Legislativasa mesma
deve ser aprovada por cada uma delas por
maioria absoluta de seus membros. No caso
de proposição de iniciativapopular, esta de
verá ser apresentada pejo menos por 150
mil eleitores de um terço dos Estados da
Federação, devendo em cada um deles rece
ber pelo menos 10 assinaturas."

A emenda realmente altera, por isso, conforme
constatamos do art. 17, que prevê a iniciativapara
o Presidente da República, Presidente de Conse
lho de Ministros, um décimo dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
e um terço da Assembléia Legislativapela maioria
de seus membros, 150 mil eleitores, e um terço
dos Estados, devendo em cada um deles receber,
pelo menos, 10 assinaturas. Resolvemos renu
merar e tomar prejudicada esta proposta, porque
o Constituinte pretendeu alteração sobre a maté
ria de ordem constitucional, mudando o rito como
também quanto ao quorum. S. Ex" apenas repro
duziu a sugestão 5104 já acolhida, em parte, no
nosso anteprojeto.

Considero prejudicado nosso trabalho, até cer
to ponto, porque os nossos pareceres tinham uma
disposição mais ampla nesses casos.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Permite V.Ex" um aparte?

O SR.RELATOR (Nelton Friedrich) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Parece-me, novamente, salvo melhor juízo, que
esta emenda não se refere a este artigo e, sim,
ao art. 24, porque o autor da emenda propõe
alterações nos dispositivos referentes a emendas
à Constituição, o que não é determinado pelo
art. 17 e, sim, pelo art. 24 Este é o primeiro
problema. Segundo, o que S. Ex" basicamente
sugere? Acresce o Presidente da República e o
Presidente do Conselho de Ministrosà lista daque
les que podem propor emendas à Constituição.
Em segundo lugar, diminui de um terço, que
consta do art. 24, para um décimo da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal os compo
nentes necessários à emenda, e depois mantém
um terço das Assembléias Legislativas, mas
acrescenta a maioria absoluta, no que acho que
está S. Ex" correto, e, por último, troca meio por
cento dos eleitores, de cada uma, de pelo menos
um terço das Unidades da Federação, que é a
proposta do Relator, por 150 mil eleitores, um
terço dos Estados da Federação, devendo em
cada um deles receber, pelo menos, dez assina
turas.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Na ver
dade S. Ex" vai mais a fundo, porque acaba supri
mindo a chamada reforma constitucional e esta
belece apenas a emenda. É por essa razão que
S. Ex" muda rito, quorum e evidentemente, por
essa razão, consideramos prejudicada a proposta,
mantendo, em grande parte, proposta do antepro
jeto de diferenciar reforma de emenda.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Gostaria de manifestar a seguinte opinião, nobre
Relator: há dois aspectos da proposta do nobre
Constituinte Vilson de Souza que me parecem
interessantes. O primeiro é o acréscimo da neces
sidade de maioria absoluta nas decisões que as
Assembléias Legislativas venham a tomar em re
lação a propostas que encaminhem de emendas
à Constituição. Este dispositivo me parece muito
importante e há pouco o Constituinte Euclides
Scalco faziareferência a essa terrívelpossibilidade
que se cria, diante da maioria simples, de que,
com presenças extremamente reduzidas, metade
mais um acabam determinando posições da Ca
sa, sem a presença sequer da maioria desta quan-

do da discussão, que dirá do apoiamento. Por
outro lado, me parece ao menos discutível, que
no sistema parlamentarista, que particularmente
defendo e que torço para que venha a ser adotado
pela Assembléia Nacional Constituinte, caiba ao
Presidente do Conselho de Ministros esse tipo
de iniciativa.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -Apenas
uma observação. O anteprojeto, no art. 24, item
2 diz:"um terço das Assembléias Legislativas dos
Estados, quanto a emendas, manifestando-se, ca
da uma delas, pela maioria de seus membros".
Já quanto à reforma, no art. 18, "por mais da
metade das Assembléias Legislativas dos Esta
dos, manifestando-se cada uma delas pela maio
ria de seus membros.".

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOBRmO 
Em ambos os casos, Sr. Relator, apresentaria a
V. Ex' a necessidade de uma reflexão em dois
sentidos Primeiro: todos esses dispositivos, que
são rigorosamente descentralizados, democrati
zadores, os queremos, e tenho certeza não foi
outra a intenção de V. Ex" para sempre e, mais
do que isso, sendo respeitados. A questão da
maioria simples, nesse sentido, me parece extre
mamente prejudicial, porque de uma lado pode
levar a uma inflação de emendas e, de outro,
a uma desmoralização da própria iniciativa. Se
uma Assembléia Legislativadecide cooperar com
o aperfeiçoamento constitucional do País e vai
fazer isso através de uma emenda, ora, não é
correto supor que, na ocasião da discussão e vota
ção, primeiro ela não se reúna por maioria abso
luta

Reiteraria a outra ponderação do Congresso
emendas à Constituição do Presidente do Conse
lho de Ministros.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -Registra
mos essas observações porque uma votação será
definitivamente realizada amanhã, cruzando com
todas as sugestões que recebemos nessa área.
Evidentemente que estamos numa fase, aqui, se
gundo o art. 18 e 24, de propostas.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Nobre Relator, vamos criar com isso a indústria
do apoiamento, agora a nível estadual. Um nobre
Deputado Estadual conseguirá, com o apoio de
mais dois nobres Deputados Estaduais, num dia
de baixa frequência, gerar um processo de enca
mihamento ao Congresso Nacional de um pro
posta de emenda constitucional que, a partir daí,
se acotovelará nesta Casa, às dúzias, levando, pri
meiro, a que o Congresso não possa examiná-las
com a presteza que uma emenda Constitucional
merece e, segundo, a curto ou médio prazos, a
democratização de um instrumento que em tão
boa hora V. Ex' propôs, que é democratizador
e descentralizador. Acho que o respeito à Consti
tuição começa pela fixação de limites muito pró
prios à possibilidade de emendá-Ia, senão caimos
na ante-sala do Plenário desta Casa, já tão des
prestigiada e tão desmoralizada com a indústria
do apoiamento.

O SR. CONSTITUINTE EUCUDES SCALCO
- Sou favorável a que se limite a possibilidade
de emendas à Constituição. Acho que estamos
reunidos para fazer uma Constituição permanen
te, duradoura.



102 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

Quero trazer aqui o que disse um ex-embai
xador americano, e ao que-se reporta ti Consti
tuinte Antônio Britto. Se o Tribunal Superior para
apresentar uma emenda tem que ter maioria ab
soluta, por que uma assembléia vai ter maioria
simples? Acho que nós Parlamentares, Consti
tuintes, devemos valorizar aquilo que assinamos,
para não sermos, daqui para frente, espezinhados
como disse um ex-embaixador, alguns tempos
atrás, - não me lembro o nome - que a assina
tura de Deputado no Brasil não vale nada. Isto
tivemos o desprazer de ouvir: assinatura de Depu
tado no Brasil não vale. Então acho que temos
que honrar aquilo que fazemos e num caso como
este da Constituição, concordo plenamente com
o Constituinte Antônio Britto de que se faça com
a maioria absoluta para evitar a indústria do abai
xo-assinado, a indústria do apresentado. Sabe
mos, e com o respeito que temos a todos os
nossos companheiros e colegas de Parlamento,
que não podemos nos representar perante o nos
so eleitorado pelo número de emendas ou de
projetos que apresentamos aqui. O que precisa
mos é ter qualidade naquilo que se faz. Então
valorizara nossa função, valorizaro nosso trabalho
aqui na Constituinte e no próprio desempenho
da função parlamentar. Sou favorávelque se colo
que maioria absoluta.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO BRITTO
Eu me permitiria, nobre Relator, acrescer ainda
um último argumento. O nobre Relator propõe
que esta Casa, o Congresso Nacional, possa pro
por emendas apenas com um terço de seus mem
bros. Ora, isso, seguramente, estabelece um limite
que não é compatível, que não é análogo, ao
limite de uma eventual maioria dentro de uma
maioria simples em Assembléias Legislativas. En
tão, até em atenção a esses critérios tão justos
determinados pelo Relatório de V.Ex" me parece
caber a questão da maioria absoluta no caso das
Assembléias Legislativas.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Mais
uma proposta aí na página 12, do Constiuinte
VilsonSouza. S. Ex' pretende acrescentar ao nos
so art. 9","que os Senadores, Deputados Federais,
Estaduais ou Vereadores cabe provocar o Tribu
nal Constitucional para que sejam notificadas ou
intimadas autoridades do Poder Executivo a prati
carem os atos indispensáveis à garantia dos direi
tos previstos na Constituição, relativos à subsis
tência dos CIdadãos".

No nosso anteprojeto consagramos uma decla
ração de inconstitucionalidade por omissão dos
Poderes Públicos. Por isso entendemos prejudi
cada esta emenda porque evidentemente ao se
instituir a inconstitucionalidade por omissão dos
Poderes Públicos, estaremos contemplando a
possibilidade de os cidadãos comuns acionarem
o Tribunal Constitucional, na defesa desse direito
que a inércia do Poder não vem respeitando. Por
isso entendemos prejudicada a emenda, porque
no geral, como princípio, esta questão esta con
templada.

A emenda do ilustre Constituinte Ruy Nedel,
busca eliminar os § 1a e 2°, que renumera do
§ 3° para parágrafo único. Art. 17: "AConstituição
poderá ser reformada ou emendada segundo as
normas previstas neste capitulo.

§ 1° A reforma visa a alterar a estrutura do
Estado, a organização, a competência dos pode-

res da soberania, da declaração dos direitos e
suas garantias e as normas previstas neste capí
tulo".

É melhor talvez fazer uma observação geral,
de toda a proposta do Constituinte Ruy Nedel,
quer dizer, esta emenda suprime os § 19 e 2'
do art. 17 e transforma o art. 20, em parágrafo
único do art. 19, e aglutina os arts. 21 e 22 e
em consequência suprime o art. 22. S. Ex"elimina
a distinção entre reforma e emenda; pela rejeição
nos manifestamos relativamente aos §§ 1° e 2'
do art. 17. A reforma no nosso entendimento im
plica em alterações profundas na essência da
Constituição e por isso mesmo deve ter procedi
mento e quorum especiais que visem a tomar
mais estável e duradouro o texto constitucional
segundo até o que acabamos de ouvir nas obser
vações dos Constituintes que intervieram há pou
co.

Buscamos até no comparativo, e a Espanha
na sua Constituição de 1978, prevê um qJ,IOI1lm
de 2/3 para que a reforma seja admitida e após
o uso da dissolução imediata da Câmara.

Quanto à emenda em que procura o Consti
tuinte Ruy Nedel transformar o art. 20 em Pará
grafo Único do 19, é importante ressaltar que
pretendíamos dar destaque a três fases do pro
cesso de reforma à Constituição: a fase do Con
gresso, das Assembléias, e da população. Nada
impede que sejam disciplinadas num só dispo
sitivo. E é por isso que a emenda do Constituinte
uniformiza a técnica do anteprojeto, uma vez que
para a emenda utilizamos um só dispositivo.

Acolhemos parcialmente a proposta, os arts.
21 e 22 passam a integrar o art. 19, como os
§§ 2° e 3°, ficando como § 1° o art. 20. Conside
ramos prejudicada a proposta no que diz respeito
aos arts. 21 e 22, e também prejudicada relativa
mente ao art. 22, já que acolhemos a amenda
com referência ao art. 20. Rejeitamos, com refe
rência à emenda, o desejo de que o art. 30 seja
suprimido. Este artigo exatamente diz respeito ao
referendum à Constituição. Procuramos no ante
projeto não entrar no detalhamento, se o referen
dum seria parcial, por temas, por áreas mais polê
micas, ou toda a Cosntituição. Esta é uma questão
que vai ser debatida, discutida, e que ao longo
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te, se definirá. Procuramos nos ater dentro do
espírito da chamada participação popular, da de
mocracia direta, e até para que a sociedade, se
compromentendo mais com a nova Constituição,
tenha esta oportunidade de fazer o referendum.
Por isso rejeitamos esta emenda do Constituinte
Ruy Nedel, exatamente quanto ao referendum
e sua supressão. Mantivemos o anteprojeto con
forme longamente justificamos no nosso Rela
tório.

Se não houver nenhuma observação, vamos
em frente.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Este
art. 30 não detalha se será submetida toda a Cons
tituição ao referendum popular ou apenas alguns
artigos.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Ficamos
só com a genérico. Não entramos na diferen
ciação porque outras Subcomissões estão tratan
do especialmente desta matéria e, ao mesmo
tempo, porque talvez entraríamos numa fase tão

polêmica de discutir se seria a parte temática,
a parte polêmica, o todo enfim nesta fase, dentro
desta Subcomissão; até por ser uma proposta
de disposição transitória e não matéria específica
desta Subcomissão é que ficamos no genérico.

Ainda na págima, 14 ou 15 há outra do Consti
tuinte Ruy Nedel, que já foi vista.

Na seguinte, o Constituinte Haroldo Lima pre
tende que o estado de emergência, instrumento
constitucional - aliás esta também está supe
rada, prejudicada por estar repetida.

Temos também mais duas na página 17. Pro
posta do Constituinte Ibsen Pinheiro, que deseja
um quorum diferenciado de apresentação de
emenda e que objetiva a votação em conjunto
e não em cada Casa, como está no anteprojeto.
Também a reapresentação da sugestão que já
fora feito e por isso faciJitaou o nosso parecer,
porque sobre este assunto já nos debruçamos
anteriormente. O nosso entendimento é que a
reforma constitucional, por implicar alterações
profundas, não deve ser facilitada, mas sim atra
vés da votação em separado e, conseqüentemen
te, do sistema bicameral adotado no Brasil desde
a sua independência.

Apesar da opinião que tenho, particularmente,
que não há necessidade de aqui emitir, a proposta
do Constituinte Ibsen Pinheiro seria exatamente
de que o Congresso Nacional tratasse da questão.

Com a palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO BRmO
Nobre Relator, manifesto a minha dúvida quanto
à matéria. Não vou-me valer pelo fato de não
haver nenhum Senador presente. Mas, segura
mente, acho que é possível fazer a previsão de
que havendo manutenção do Senado no novo
texto constitucional, haverá, ainda assim, uma
profunda revisão de suas funções. Particularmen
te não consigo entender e gostaria de contar com
os seus argumentos e sua reflexão, que num qua
dro onde haja primeiro, obviamente, a manuten
ção do Senado, e segundo, uma redefinição de
suas funções, por que exatamente em matéria
de revisão constitucional, caberia ao Senado o
poder de Câmara revisora?

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Con
fesso que as sugestões que recebemos, a grande
parte das sugestões, caminham por esta sua op
ção. Evidentemente trouxemos este assunto e
aqui faço questão de dizer que entendo que deve
mos aprofundar até a sua avaliação, porque as
opiniões são muito pessoais, sugestões que rece
bemos e de poucas emendas neste sentido; por
isso é que mantivemos o que anteriormente esta
va previsto.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Permite V.Ex"?

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Com
prazer.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Se mantivermos a redação de que deve ser
aprovado pela Câmara - vamos nos abstrair do
Senado - e as Assembléias, não vejo razão para
que se exclua o Senado. Como justificaríamos
que as Assembléias Legislativas dos Estados te
nham atribuições em ratificarou não as propostas
de reforma, e o Senado não? Se mantivermos
que as Assembléias tenham o papel a desem-
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penhar nessa ação, não há por que eliminar uma
das Casas do regime bicameral.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRmO
Da forma que vejo não ocorreria, em nenhuma
hipótese, a eliminação. A questão seria - se en
tendi bem a sua colocação :...-saber se o Senado
expressaria a sua opinião, no momento próprio,
funcionando como Câmara revisora, ou se daria
sua opinião, cada Senador, na condição de Cons
gressista.

O SR. CONSmUlNTE EUCLIDES SCALCO
- Não. Sou favorável a que mantenha a redação
de Consgresso Nacional, não como Câmara revi
sora

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - A pro
posta, na verdade, segundo o que manifestamos,
seria manter o que prevê o art. 20, que seria dois
terços de cada Casa do Congresso Nacional. E
sinto que as observações aqui colocadas desejam
que seja pelo Congresso Nacional, não por cada
Casa. Art.20: dois terços das Assembléias Legisla
tivas dos Estados, e cada uma por maioria de
dois terços.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
- Realmente este dispositivo é para complicar
as coisas, para não facilitar reformas. Isso está
na Constituição dos Estados Unidos e na da Iu
goslávia.

O SR. RELA.TOR (Nelton Friedrich) -Na Itália
também a Cosntituição prevê complicadores mui
to grandes para qualquer reforma.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
- Acho que isso será um complicador real. Se
for uma Constituição sintética, entendo que esses
dispositivos sejam válidos, mas se a nossa Consti
tuição for analítica, isso vai ser um complicador
enorme; porque se for analítica, evidentemente,
um curto prazo vai precisar de emendas, agora
se for sintética não, porque a Lei Complementar
vai regolamentar depois.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) A reforma
visa alterar a estrutura do Estado, visa alterar as
organizações, que é competência dos poderes
da soberania, declaração de direitos e garantias.
Evidentemente as outras normas, conforme o
nosso § lodo art. 17. Então, a reforma é uma
mudança na espinha dorsal da nossa Constitui
ção, na essência da nossa Constituição. Aliás há
muitos que até, exatamente, defendem a idéis
de que não deveríamos tratar da reforma constitu
cional, porque seria uma possível revisão ampla,
com prazos bem definidos, e o próprio conferen
cista, o Ministro Paulo Brossard, fez um outro tipo
de referência: que se criasse uma espécie de co
missão, acompanhando a evolução desta Consti
tuição, da Constituição aprovada, para que em
10 anos se fizesse uma revisão.

Aqui, na verdade são três complicadores, para
que não haja mudança na espinha dorsal, na es
sência da Constituição.

A outra Emenda do Constituinte Haroldo Lima,
é ainda quanto ao art. 20:

"Aproposta de reforma constitucional será
discutida e votada em duas sessões legisla
tivas, considerando-se aprovada quando ob
tiverem ambas as votações, os votos favorá
veis de dois terços do Congresso Nacional."

Visaa permitir que o quorum para a aprovação
da reforma seja obtido com o total dos membros
do Congresso e não em cada Casa.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRmO 
Tudo elimina a ratificação pelas Assembléias.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Por isso
que rejeitamos, conforme consta em primeiro lu
gar, porque a reforma pode alterar profundamen
te a estrutura constitucional, e não deve ser facili
tada. A votação em conjunto é consequência do
sistema bicameral, e já estamos superando isso
diante das observações aqui feitas.

Então, a partir deste momento, a decisão foi
no sentido de acolher as observações anteriores;
parcialmente está rejeitada.

A outra do mesmo Constituinte, busca incluir
ao parágrafo único do art. 20 do anteprojeto, que
diz...

O SR. CONSmUINTE OSMIRLIMA - Só vol
tando um pouco à questão do art. 21: a proposta
ratificada pela Assembléia Legislativa, será sub
metida a referendo dentro de 120 dias a contar
da publicação do resultado da votação da Assem
bléia Legislativa Mas, acho que fica quase impos
sível fazer qualquer reforma ou emenda, se neces
sário, à Constituição. Principalmente porque não
estamos aguardando uma Constituição tão sinté
tica assim. Depois de ratificado será que tipo de
referendo entre os Estados envolvidos?

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - A pro
posta ratificada pela Assembléia será submetida
a referendo dentro de 120 dias a contar da publi
cação do resultado da votação da Assembléia Le
gislativa - e aí completa: a proposta referendada
pelo povo será promulgada pelas Mesas, etc. Quer
dizer, teríamos que fazer uma proposta de refe
rendo às minifestações que obtivemos na Assem
bléia Legislativa. Então teriamos três estágios.

O SR. CONSmUlNTE OSMIR LIMA - Três
estágios, altamente complicadores! Este é o sen
tido claro e expresso...

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Exata
mente, a insistência nesse ponto é a de que é
uma alteração substancial, estrutural na Consti
tuição, mexe na espinha dorsal, por isso se pre
tende criar o máximo de obstáculos. Mas, ainda
deixa esta possibilidade porque seria uma grande
mobilização, o envolvimento não só, evidente
mente, de todos os Parlamentares, dos membros
do Congresso Nacional, mas das Assembléias Le
gislativas e da própria população. Agora é evidente
que está aí para discussão.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
-Acho que parte do princípio de que a alteração
na essência da Constituição merece uma nova
Assembléia Nacional Constituinte, deve-se evitar
a possibilidade de convocação de uma nova As
sembléia Nacional Constituinte e não o caminho
da reforma - em última instância.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -Mais al
guma observação? (pausa.)

Seguindo: quanto à proposta na 8 do Consti
tuinte Haroldo Lima, consideramos prejudicada
porque já está acolhida de forma mais ampla no
art. 21 - ele pretende até 90 (noventa) dias após
a aprovação da proposta, 0,5% dos eleitores de
pelo menos 5 Unidades da Federação podem

requerer que a proposta aprovada seja submetida
a um referendo popular, e aí suprime os arts.
21 e 22. Rejeitamos em parte, no final conside
ramos prejudicada exatamente porque, de ma
neira mais ampla, está prevista no art. 21 do Ante
projeto.

Do Constituinte Ruy Nedel: Proposta ratificada
pela Assembléia Legislativaserá submetida a refe
rendo dentro de 120 (cento e vinte) dias a contar
da publicação do resultado da votação - é o
artigo. Fez S. Ex' uma série de propostas de altera
ção, eliminando os §§ 1c e 2°, isso já foi visto,
e 21, passa a ter a seguinte redação: "a proposta
ratificada pelas Assembléias Legislativas será sub
metida a referendo dentro de 120 (cento e vinte)
dias a contar da publicação do resultado da vota
ção da Assembléia Legislativae promulgada pelas
Mesas da Câmara dos Deputados, Senado Fede
ral com respectivos números de ordem; elimi
ne-se o art. 30 - é a mesma, mas nessa parte
do referendo consideramos prejudicada com rela
ção ao arts. 21 e 22.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRmO 
Permita-me nobre Relator, antes que se passe
para o exame da outra proposta? Manifesto o meu
apoio em relação primeiro, à premissa de difi
cultar o trabalho seja de reforma ou seja de emen
da da Constituição; segundo, ao fato de que se
estabeleceu um patamar diferenciado de dificul
dades entre o ato de reformar e o ato de emendar
- seja no exame pelas Assembléias Legislativas,
como pude constatar, seja na questão do refe
rendo, que é obrigatório na reforma e apenas
ocorreria nas emendas quando provocado por
um determinado número de cidadãos. Isso me
parece naturalmente correto.

Agora, manifesto a minha dúvida quanto ao
seguinte: pretendemos - e isso é correto - difi
cultar o trabalho de reforma, a para isso não só
se cria um mecanismo dentro do Congresso de
ratificação das assembléias e de referendo popu
lar, como ainda se determina no texto Constitu
cional, art. 18, que não será objeto de deliberação
a proposta de reforma que revogue a forma fede
rativa de Estado - concordo - a forma republi
cana de Governo, o voto direto, secreto, universal
e periódico, a separação de Poderes... - e agora
vem a minha dúvida: os direitos e garantias indivi
duais. Óbvio que não há aqui nenhuma manifes
tação contra a necessidade de que os tenhamos,
e os tenhamos claros e fortalecidos. A leitura que
fizdo Relatório da Subcomissão que, exatamente,
vem tratando disso, mostra, a exemplo do que
já ocorreu recentemente com as Constituições
portuguesa e espanhola, um profundo detalha
mento - diria até um exagerado detalhamento,
de uma citação que foinecessária utilizar, no ante
projeto do Relator, todo o alfabeto e de socorrer
de parte da possibilidade de utilização dos algaris
mos. Então, acho que este vai ser o tipo do dispo
sitivoque dependerá muito do que estiver contido
no primeiro capítulo da Constituição, sob pena
de até prejudicarmos, com a suspensão de um
direito de garantia, porque não se limita o texto
constitucional, da forma como vem sendo conce
bido na Subcomissão, àquela clássica e liberal
visão dos direitos humanos, do ponto de vista
das liberdades de expressão, de convicção e as
sim por diante. Vai a um detalhamento muito
grande e cito apenas um exemplo, como o inarre-
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dável e Irrenunciáveldireito do cidadão, o direito
à habitação, o direito à saúde. Então, embora
esse não seja um tema do qual se possa decidir,
aqui, isoladamente, manifesto a minha preocu
pação - a que já havida,se não me falhaa memó
ria, me refirido particularmente, quanto a essa
alínea "e" das "restrições" que tão corretamente
V. Ex" propõe no ato de reforma à Constituição.

O SR.RELATOR (Nelton Friedrich)- Não dei
xa de ser uma observação importante, e evidente
mente que deve exigir de todos uma vigilância
nesta fase e, principalmente, quando vamos usí
nar todas as propostas, todos os relatórios das
outras fases do nosso trabalho não sei se opor- I
tuno, mas quem sabe os Constituintes presentes
pudessem aferir se seria o caso ou não desta
questão se tratar via emenda?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRfITO 
Teremos tempo para emendas, e o tempo talvez
seja necessário para examinar concretamente co
mo se coloca, daqui a pouco, o capítulo dos direi
tos e garantias individuais. Quem leu o Relat6rio,
sente que ele leva a um detalhamento de tal nivel
- incluindo no capítulo "dos direitos e garantias
individuais" direitos sobre fatos concretos - e
citei já o exemplo da habitação - que talvez nos
ponha em dificuldades, e aquilo que aqui está
com intenção de colaborar para que não seja
retirado, prejudique inclusões, acréscimos de
emendas que tragam ao texto constitucional ou
tros direitos e outras garantais.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Pensando em voz alta: será que essas dúvidas
não seriam dirimidas no momento em que tiver
mos o projeto global, depois de passar pelas Co
missões Temáticas e pela de Sistematização, indo
a Plenário- porque talvezentão seja o momento
de fazer'emendas nesse aspecto?

O SR. RELATOR (Nelton Friednch) - Veja
bem: no nosso parágrafo único a proposta é quan
to à revogação. Não será objeto de deliberação
a proposta da reforma que revogue. Evidente
mente, faz-se a inversão dessa equação.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Pode-se acrescentar.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Não se
pode revogar os chamados direitos e garantias
individuais.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
É evidente, fIZ a leitura, vamos ao exemplo con
creto: Se esta Constituição que estamos elabo
rando, tivesse sido elaborada há 30 anos, obvia
mente ela não teria compreendido o direito à pri
vacidade. Toma-se um direito indispensável em
função até, dentre outros fatos, do avanço da in
formática.Aalteração em determinados capítulos,
em determinados dispositivosvai passar por uma
revogação de alguma coisa que ali estava posta,
que não compreendia o que vem ap6s.

Faço essa reflexão, porque é diante de uma
linha que tenho procurado manter, da preocu
pação de que não se desrnorahze o dispositivo,
exatamente por tomá-lo nesse momento, até com
uma intenção extremamente correta, tão amplo,
a ponto de que fique faltando somente a concor
dância do futuro, para que ele seja eficaz.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Vamos
em frente, porque é uma observação que vale
a pena ficarmos, como disse há pouco, vigilantes.

A emenda seguinte, do Constituinte Haroldo
Uma, está prejudicada, porque a questão já foi
tratada.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Gostaria de fazer alguma consideração sobre
isso. Parece-me que dentro do espírito que discu
timos antes, a emenda do Constituinte Haroldo
Uma tem sentido. Se partirmos do princípio de
que a análise deve ser feita pelo Congresso e
não pelas duas Casas, essa emenda tem perti
nência. Temos que sistematizar: se estamos colo
cando Congresso, há que reproduzir, aqui, Con
gresso.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - A pro
posta do Constituinte Costa Ferreira pretende que
seja a emenda à Constituição "discutida e votada
em sessão do Congresso Nacional em dois tur
nos, considerando-se aprovada, quando tiver dois
terços dos votos favoráveisde cada Casa e ratifica
ção de mais de metade da Assembléia Legislativa
por decisão de dois terços de seus membros",
Parece-me que se trata do mesmo caso. É Con
gresso Nacional, em cada Caso. É o art. 25.

A emenda seguinte, do Constituinte Ibsen Pi
nheiro diz:"Aproposta de emenda à Constituição
será discutida e votada em sessão do Congresso
Nacional em dois tumos, com intervalo mínimo
de cinco dias, considerando-se aprovada quando
obtiveram ambas as votações votos de dois terços
de seus membros".

Procuramos até fazerum hístóríco, porque prin
cipalmente a partir do Golpe Militar de 1964 e
com a Constituição de 1967, é que estabelecemos
uma prática totalmente diferenciada da tradição
constitucionalista do Brasil,onde sempre se esta
beleceu um tempo maior entre dois turnos, inclu
sive com Constituições no passado, conforme re
gistramos, jogando para sessões, e anos diferen
tes. Por isso, rejeitamos essa proposta, porque
cinco dias, com intervalo entre uma votação e
uma emenda constitucional, entendemos real
mente que o tempo é muito exiguo, É evidente
que farei essa observação a posteriori, de que
estamos pretendendo reduzir o prazo que coloca
mos inicialmente em nosso projeto. "Nem tanto
mar, nem tanta terra" mas, de 180 para 5 dias,
aliás essa prática foi utilizada, recentemente, nos
últimos anos, exatamente para colocar em ação
de pretensões casuisticas que o regime autoritário
impunha.

O Constituinte Haroldo Uma fazoutra proposta,
no sentido de buscar a supressão de novo, de
cada Casa suprimida pela expressão "do Con
gresso Nacional".É a continuidade daquele ponto
já referido.

Há outra proposta do Constituinte Ibsen Pinhei
ro, "dispensável o segundo turno e a ratificação
pelas Assembléias Legislativas,quando a propos
ta for aprovada por 4/5 de cada Casa do Con
gresso Nacional".

Reproduzimos o parecer da Emenda n°41, po
deria até, aproveitando esse instante, colocar to
das essa propostas. A proposta de Ibsen Pinheiro,
suprime os §§ 1°,2°e 39, do art. 25 do anteprojeto;
uma outra proposta de autoria do Constituinte
Arnaldo Martins:com emenda substitutiva S. Ex"

procurou alterar o § 2°;e ainda Constituinte Ibsen
Pinheiro, a supressão é quanto aos §§ 1°, 2° e
3° O nosso parecer, somando-se, mais uma vez,
ao do Constituinte Haroldo Uma, a sua emenda
passa a ser do Congresso Nacional em cima do
que falávamos antes. Arejeição quanto a proposta
de emenda que tenha voto favorável de quatro
quintos em cada Casa do Congresso, pareceu
nos salutar dentro daquela idéia.Mas é uma ques
tão que precisa ser avaliada neste momento.

A proposta do Constituinte Ibsen Pinheiro é de
quatro quintos de cada Casa do Congresso. Insis
to que dispensaria de passar pelas Assembléias
Legislativas, desde que quatro quintos de cada
Casa votasse favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO _
Gostaria de me referi à proposta do Constituinte

-Arnaldo Martins.

Aqui ficamos em dificuldades porque a pro
posta do Relator, § 2° do art. 25, penso que, em
primeiro lugar, em relação ao § 1° deve perma
necer a ratificação pelas Assembléias. No § 2°,
que propõe o Relator,meio por cento dos eleitores
de, pelo menos, cinco Unidades da Federação
podem requerer que a proposta seja submetida
a referendum popular. Até em homenagem ao
meu sofrido Estado do RioGrande do Sul, quero,
aqui, fazer uma conta: Hoje, temos, lá, 5 milhões
de eleitores - se a matemática não me aban
donar nesta hora - 1% de 5 milhões seriam
50 mil, e meio por cento, metade disso, seriam
25 mil.O nosso Estado que é tão pobre em tanta
coisa, tem uma abundância de população que
o faz, seguramente, mais populoso do que pelo
menos metade dos Estados brasileiros. Atrevo
me a fazer o raciocínio de que um conjunto de
oitenta a noventa mil pessoas, hoje, no País, pode
riaprovocar o referendum popular, bastando que
se organizassem, por exemplo, no Estado Rio
Grande do Sul, e-Estados de menor população.
Mas quando cai na busca da alternativa, que é
emenda, chegamos a 10% dos eleitores em pelo
menos dois terços das Unidades.Encontro dificul
dades, mas o que gostaria era que ou o Relator
inflacionasse os seus números ou que o nobre
ConstituinteArnaldoMartinsfizesseum abatimen
to nos número' que propõe. Nos dois casos, se
a.mínha matemática não é falha, vejo um pouco
de dificuldade.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Nem nos cinco e muito menos nos dez.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
S6 agora me ocorreu fazer este raciocinio. No
Rio Grande do Sul - aliás, não é preciso tomar
um Estado como este, que está visivelmente da
média para cima em termos de densidade popula
cional, mas isso fortaleceria até algumas questões
de ordem regional.Aquestão não é da dificuldade,
é da representatividade.

O SR.RELATOR (NeltonFriedrich)-A Consti
tuição italiana,se não me falha a memória, coloca
que para a população fazer um referendo precisa
de quinhentas mil assinaturas. Se a Itália, que
tem uma população bem menor do que a nossa,
precisa de quinhentas mil, evidentemente que o
Brasil tem que ter outro patamar, 0,5%' no Rio
Grande do Sul equivale a 25 mil, o que é um
teto baixo.Éevidente que se preciso de dois terços
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das Unidades da Federação, mas no Acre, 0,5%
devem dar 3 mil eleitores.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Quan
do foi elaborado este parecer, fizemos uma série
de cálculos e procuramos encontrar um meio
termo, que seria quase a chamada representação
direta. Mas de 0,5% para 10, ficamos no inter
médio de 5%.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRfTTO -
V. Ex- acaba de se candidatar ao Ministério da
Fazenda, com essa capacidade de deflacionar e
inflacionar ao mesmo tempo.

O SR. REIJ\TOR (Nelton Friedrich) - A não
ser esta emenda que foi para o extremo, não rece
bemos nenhuma outra que pelo menos pudesse
traduzir um meio termo, um ponto de equilíbrio.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRfTTO 
Faltam ainda dois minutos para o encerramento
de entrega das emendas.

O SR. REIJ\TOR (Nelton Friedrich) - Para to
dos os efeitos, vamos votar amanhã.

O SR. COI'lSTlTUINTE ANTÓNIO BRfTTO 
Masnão temos outra emenda que não esta. Como
é que vamos votar?

O SR.PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Ca
be ao Relator,com voto de contrição, tomar algu
ma providência.

O SR. REIJ\TOR (Nelton Friedrich) - Vamos
adotar os números do ConstituinteAntônioBritto:
cinco milhões de eleitores. Numa parte dessa pro
posta temos que, para apresentar projetos de
emendas, tem que haver um número de 150 mil
eleitores?

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Também nos referimos a 0,5% de um terço
das Assembléias Legislativas; aliás,0,5% dos elei
tores e cada uma obtendo pelo menos, mais da
metade, quando se tratar de reforma. Quando
se tratar de emenda é menos ainda.

O SR. REIJ\TOR (Nelton Friedrich) - Se ex
pressarmos por números gerais os eleitores do
País, teremos um ato discriminatório com relação
aos pequenos Estados.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Estou partindo de números gerais para chegar
a um percentual. O Regimento Interno estabelece
que, para apresentarmos um projeto de decisão,
é necessário trinta mil assinaturas. Li, em algum
relatório, que para apresentar um projeto junto
ao Congresso, tem que ser 150 mil, o que no
RioGrande do Sul representa 3%. Três por cento
dos eleitores de cada Unidade da Federação seria
um número razoável.No Acre, seriam 4.500.

O SR. REIJ\TOR (Nelton Friedrich) - Temos
no art. 24: 0,5% dos eleitores em cada uma de
pelo menos um terço das Unidades da Federação.
Procuramos, com a razoável aproximação, nos
basear no número de eleitores para eleger um
Deputado. Estamos tentando um critério.

O SR.CONSTITUlNTEANTÓNIO BRfTTO-No
bre Relator,se estivéssemos discutindo a iniciativa
de emenda, o raciocínio me pareceria extrema
mente oportuno, mas estamos discutindo o refe
rendo, a provocação de referendo, o que é conten
cioso o tanto quanto ao número de eleitores como

ao número de Unidades. Se ouvi e li bem, na
iniciativa para as emendas é em um terço das
Unidades, o que hoje no Brasil corresponderia
a oito Unidades; no referendo, vamos para cinco.

O SR. REIJ\TOR (Nelton Friedrich) - Mas te
ríamos essa preliminar.O referendo é exatamente
para que a sociedade solicite a proposta e venha
a se manifestar sobre ela. por isso, teríamos que
encontrar um número intermediário.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Eu ficariacom 3% e um terço, nos dois casos.
Três por cento no art. 23, meio por cento dos
eleitores de pelo menos um terço das Unidades
da Federação. No § 2°do art. 25, 3% dos eleitores
de pelo menos um terço das Unidades da Federa
ção para requerer o referendo.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRfTTO 
A minha discordância é de que nessa medida
colocaríamos no mesmo patamar a iniciativa de
propor uma emenda que vai ser examinada e
que depois tem que ser aprovada por dois terços,
tem que ser ratificada e disparar um processo
de referendo popular. deixaríamos com a mesma
exigência inicial duas coisas extremamente dife
rentes em termos de poder, até porque a iniciativa
de emenda, se bem-sucedida, será seguida de
uma série de estágios aqui dentro do Congresso
e, posteriormente, se aprovada, de ratificaçãopara
as Assembléias; dá inicioa um processo extrema
mente cauteloso e controlado até por diversas
instâncias. O referendo tem potencial, tem o po
der de provocar fatos de reforma e políticosmuito
maior do que uma iniciativade emenda.

O SR. REIJ\TOR (Nelton Friedrich) - Temos
que considerar que o referendo não vai entrar
só aqui nesta Subcomissão, mas também em
outras. Vaiaparecer também nos casos de análise
de problemas de ordem ética ou moral, com é
o caso do aborto, pena de morte, especificamente.
Talvez na Comissão de Sistematização encontre
mos uma solução para isso. É aconselhável acei
tar as ponderações, para mantermos a seqüência
do trabalho.

Temos a proposta do ConstituinteOscar Corrêa
- busca a supressão - art.27.

"AConstituição não poderá ser reformada
nem emendada até dois anos após sua pro
mulgação, salvo se a decisão for tomada por
4/5 dos membros do órgão proponente."

Apretensão é de que seja suprimido esse nosso
artigo. Rejeitamos por contrariar a orientação da
da a este anteprojeto que, na verdade, é uma
síntese do que aqui se fez. Exatamente de que
se criassem obstáculos, freios,principalmente em
se tratando de reforma e evidentemente também
com alguns obstáculos e freios para emendas.

Alguma observação? (Pausa.)
Praticamente na mesma linha, o Constituinte

Haroldo Uma, que pretende que a Constituição
seja modificada a qualquer momento. Entende
mos que é preciso um prazo mínimo- o antepro
jeto estabeleceu em dOIS anos, para que a Consti
tuição possa ser testada. Se, entretanto, ainda nes
se período a maioria superqualificada de 4/5 do
órgão proponente entender necessária a altera
ção, ela é admissível. Uma medida apenas de
prudência e por isso a mantivemos no antepro
jeto.

Nenhuma observação, vamos para as propos
tas do Constituinte Ibsen Pinheiro. A Emenda n°
26, do Constituinte Ibsen Pinheiro, suprime todo
o Tribunal Constitucional. Não há nenhuma ob
servação a mais quanto a isso? (Pausa)

Também essa outra parte, do Constituinte Ruy
Nedel, já foi examinada. A proposta do Consti
tuinte Nilson Gibson também é no sentido de
suprimir o art. 30, que fala do referendo popular.
Portanto, manifestamos o parecer na forma do
que dissemos quando da outra emenda do Cons
tituinte Ruy Nedel.

A emenda do Constituinte Geraldo Campos é
supressiva, referente ao inciso V do art. 31, que
diz respeito ao defensor do povo.Todos lembram
que nas nossas sugestões complementares in
cluímos determinados mecanismos importantes
para a garantia da Constituição: mandado de se
gurança coletivo,iniciativa popular, referendo po
pular, plebiscito e defensor do povo.

Essas inovações introduzimos como sugestáo,
e evidentemente o que se quer é apenas suprimir
isso. Fomos pela rejeição da emenda, uma vez
que entendemos que o defensor do povo tem
um papel diferenciado do Ministério Público que,
afinalde contas, é objeto também dessa emenda
de que o Ministério Público estaria apto e comple
taria toda a função do defensor do povo. Como
entendemos que são funções diferenciadas, em
bora possam até, em muitos casos, ter uma ação
conjunta, indeferimos a emenda.

Alguma observação? (Pausa.)

Aemenda, do ConstituinteVrrgílio Távora, inclui
um mandado de injunção. Essa emenda busca
incluiro instrumento de garantia do cumprimento
da Constituição, chamado mandado de injunção.

Ressaltamos aqui que ao se criar um instituto
como o mandado de injunção, isso implicariaem
termos quase que um capítulo especial. Não é
o que portanto, propusemos, de que houvesse
o mandado de segurança coletivo, que já é o
instituto,o instrumento conhecido, instituído.Aqui
deveríamos, antes de se falar no mandado de
injunção, criar toda essa estrutura, toda essa for
malização jurídica, e assim por diante.

Rejeitamos; não acolhemos essa emenda, até
porque entendemos que ela está prejudicada
quando já temos um mandado de segurança co
letivo, quando já temos outros instrumentos,
quando temos um tribunal constitucional, quando
propusemos no tribunal constitucional a inconsti·
tucionalidade por omissão e por isso conside
ramos essa emenda não acolhida, pelas razões
expostas.

A emenda do Constituinte Ruy Nedel também
já foi analisada.

O ConstituinteOscar Corrêa pretende a supres
são dos arts. 33, 34 e 35. Quando falamos no
art. 33 que a iniciativa popular por 3/10% dos
eleitores de 1/5 das Unidades da Federação po
dem apresentar projetos de lei sobre qualquer
matéria, é exatamente no sentido de ampliar e
incluindo pela primeira vez na história constitu
cionalistadeste País a chamada democracia direta
em que, portanto, há iniciativa legislativapopular.
Esse salto extraordinário em uma sociedade que
se quer participativa, tem nessa emenda a sua
supressão.
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o SR. CONSTITUINTE OSMIRUMA- Sr. Re
lator, só para meu esclarecimento: quais foram
os critérios que V.Ex"tomou para chegar a esses
parâmetros, esses percentuais?

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Procu
ramos uma conjunção em cima de emendas, de
sugestões, de estudos que existem sobre o assun
to, da chamada Plenária Pró-Participação Popular
na Constituinte, que foi instituída praticamente
em todos os Estados, e também procuramos uma
percentagem, uma aproximação, nos Estados, do
número de votos necessários à eleição de um
Deputado. Na verdade é um somatório, não se
trata de uma coisa estanque, sujeita, evidente
mente, a cálculos e a novas projeções.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
- Parece-me que 3/10% é um número muito
baixo. Se fízermos um número muito baixo para
a população apresentar emendas, perdemos a
necessidade inclusive de estarmos aqui. Aqui seria
de projetos e não de emendas,

Acho que se formos analisar o número de su
gestões que vieram aqui para a Constituinte de
iniciativapopular, 10% somente podem ser apro
veitadas; porque o homem do povo não tem a
sensibilidade do que pode ser apresentado. Se
facilitarmos muito, vamos ter um entulhamento
de propostas a nível parlamentar que ficaremos
engolfados. Já tivemos, no passado, alguns parla
mentares que chegaram a apresentar trinta proje
tos em um dia só.

Temos um parlamentar, que infelizmente é do
meu Estado, que apresentou um projeto de lei
para bater o lateral, no futebol, não com as mãos,
mas com os pés; criar o anel do Deputado. Quer
dizer, então, temos que eliminar essa possibili
dade de que venham projetos de lei absurdos.
Se facilitarmos a apresentação de projetos de lei
dessa forma, incorreremos nesse terrível erro de
entulhar.

Aliás,sou mais drástico nesse aspecto. Entendo
que a iniciativa de leis não pode ser individual.
O parlamentar deve ter iniciativade leis na Comis
são. E a Comissão, preliminarmente, analisar se
esse projeto realmente tem algum sentido. Porque
se formos verificaros Anais desta Casa, não chega
a 1%os projetos apresentados por parlamentares .
que foram aprovados. Temos que ehrnínar 
aquilo que eu dizia antes - que o parlamentar
queira se representar perante a sua base eleitoral
pelo número de projetos que apresentou.

Se queremos moralizar a atuação do parlamen
tar, também não podemos facilitar ao máximo
que a população apresente projetos que não te
nham sentido.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o nobre Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO BRITTO
Vejo que, só usando este critério proposto, no
caso do Estado do Acre, seriam 4.500 eleitores,
que seguramente valem por 50 milhões de brasi
leiros; basta julgar pelo nosso representante do
Acre, Constituinte Osmir Lima.

O SR. CONSmUINTE EUCLIDES SCALCO
- É o suficiente para eleger um deputado federal
de acordo com os critérios estabelecidos pelo
nobre Relator.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO 
Então a soma de cinco Estados de baixa densi
dade populacional, levaria a que essa proposta
pudesse, na verdade, ser apresentada por 20, 30,
40 mil pessoas. Concordo inteiramente com o
que o Constituinte Euclides Scalco manifestou
e que também foi motivo de manifestações mi
nhas anteriores.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Mesmo
partindo do pressuposto, embora evidentemente
uma fase, atípica, que estamos vivendo, de que
um projeto de resolução, hoje a comunidade bra
sileira com 30 mil subscritores pode propor um
projeto que será discutido e votado pela Assem
bléia Nacional Constituinte - nesta fase, que é
atípica, porque o processo constituinte brasileiro
é atípico.

É a primeira vez na história universal que se
começa a construir uma Constituição, a partir de
Subcomissões como estas: são 24, que passam
para 8, para a Sistematização e depois dois turnos
em plenário. Sempre se partiu de um anteprojeto,
e é evidente que foi importante este processo,
porque a sociedade organizada esteve aqui, ou
personalidades da própria sociedade.

Agora, neste momento, possibilitar que 30 mil
apresentem proposta, acho perfeitamente válido;
mas em um processo normal acho que iremos
criar um grande complicador, para o funciona
mento do próprio Congresso, pelas razões que
já falei antes. Evidente que na democracia mo
derna, nós, representantes do povo, temos que
dar conta à nossa população. Somos instrumen
tos da população pela qual fomos eleitos; a popu
lação vai ter dois canais ou, através do seu Depu
tado ou, através de um número de assinaturas
que também não pode ser tão pequeno para im
possibilitar, que o Congresso passe a funcionar
em cima de propostas que não têm o mínimo
de sentido.

Só para efeito de raciocínio: a ampliação do
número de Unidades da Federação, quem sabe
seria um critério, neste momento, que resultaria
ern uma opção melhor.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO BRITTO
Eu pensava agora há pouco nisso e manifesto
uma dúvida, vamos raciocinar conjuntamente:
quando temos a provocação de referendo, relativo
a reforma ou emenda, quando temos até caso
presente a provocação de uma emenda constitu
cional, seguramente é muito importante tomar
cuidado para que ela não se deixe travestir de
um caráter estritamente regional, sob pena de
um prejuízo.

Agora vejam, no caso do projeto de lei, caberá
ao Nordeste ou ao Sul, ou a qualquer região pro
por alguma coisa que é essencial àquela região,
e eventualmente poderá não ter maior importân
cia ou poderá até virem sentido contrário a alguns
interesses. Basta ver o que ocorre hoje na Subco
missão que trata da Reforma Tributária. Eu me
inclinaria, sem que isso seja um compromisso
final, por considerar que o projeto de lei, em boa
parte dos casos, poderá vir a atender a questões
de interesse regional, e até microrregional. E
quantas e quantas situações, que são pequenas
do ponto de vista do seu alcance, a nível regional,
mas que ali são dramáticas e decisivas, quantas
tiveram no projeto de lei o instrumento correto
para serem resolvidas.

Então não sei se a ampliação do número de
unidades seria um caminho melhor do que a am
pliação, isto sim, do número de eleitores e propo
nentes em um determinado Estado, sob pena
de até impedirmos a manifestação de alguns as
suntos regionais. E me ocorreu um só exemplo:
a forma pela qual hoje há uma migração em dire
ção a Rondônia, ao Acre, ao Centro-Oeste carac
teriza um problema da maior gravidade para
aquela região.

O meu Estado, o Rio Grande do Sul, tem uma
visão um pouco peculiar a respeito desse proces
so, porque lá no Rio Grande do Sul se discute
a forma pela qual os gaúchos, catarínenses, para
naenses, o Estado de V. Ex" podem chegar até
lá, e que condições encontraram. O gentil e com
petente hospedeiro, o Acre, Rondônia terão uma
outra visão. Como ficaria a proteção desse inte
resse ou a discussão dele se houvesse a neces
sidade de incluir no pleito do Acre, de Rondônia,
do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, a con
cordância de Minas, São Paulo e Rio Grande do
Sul?

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - É um
trabalho de engenharia, matemática e sociologia,
para se chegar a um termo.

Com as observações, vamos em frente para
avaliar a emenda do nobre Constituinte Geraldo
Campos.

Temos no anteprojeto que são atribuições do
defensor do povo, zelar pelo cumprimento da
Constituição, das leis e demais normas por parte
da administração.

Segundo a proposta do nobre Constituinte Ge
raldo Campos, S. Ex"pretende substituir defensor
do povo, inserido no anteprojeto, por Ministério
Público.

Pelos argumentos há pouco já referidos opina
mos pelo não acolhimento da emenda, mais uma
vez porque entendemos que Ministério Público
tem uma função e defensor do povo a sua, embo
ra não sejam conflitantes no todo.

Não havendo mais nenhuma observação, iría
mos para o Constituinte Gidel Dantas.

Procura dar nova redação, ao art. 37, parágrafo
único. Pretende a emenda: "não será objeto das
atribuições do defensor do povo, a consideração
e o acolhimento de representações ou petições
a integrantes dos Ministérios Militares".

O nosso parecer é de que a presente emenda
procura resguardar, da ação do defensor do povo,
as representações ou reclamações relacionadas
com os Ministérios Militares.E pretende o Consti
tuinte que o defensor do povo não se imiscuirá
na representação, petições, enfim, dos Ministérios
Militares. Parece-nos dispensável tal referência,
pois a estrutura e a organização das Forças Arma
das por suas peculiaridades não enseja a provo
cação do defensor do povo.

Parece-nos pertinentes a moção, porém dis
pensamos o contexto constitucional e aí há a ma
nifestação da nossa rejeição, quando colocamos
a atribuição do defensor do povo, neste último
item, "defender a ecologia e os direitos do consu
midor", e encerramos essa atividade englobando
principalmente a questão da administração públi
ca, além desses dois itens ecologia e direito do
consumidor.

Alguma observação? (Pausa.)
A emenda seguinte é do nobre Constituinte Ha

roldo Uma, suprime a expressão do "estado de
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emergência". Já tratamos desta questão anterior
mente.

Na página 32, o Constituinte Geraldo Campos,
emenda o art. 39; pretende suprimir a expressão
"em conjugação com o defensor do povo no que
couber". Busca excluir a ação conjunta entre Mi
nistério Público e defensor do povo.

Já nos manifestamos sobre isto em pareceres
anteriores, e rejeitamos portanto a emenda, por
que sustentamos sempre a necessidade de se
implantar a figura do defensor do povo entre nós.

Alguma observação? (Pausa.)
Vamos à página 34. Proposta do Constituinte

Haroldo Uma também, não há o que se referir,
porque já foi tratada.

Do Constituinte VIValdo Barbosa, pretende in
cluir,ao final do Capítulo I,relativo à inviolabilidade
da Constituição, o artigo, em parágrafos que são
os seguintes:

"É dever do Estado fazer cumprir e divul
gar em todo o País o texto desta Constituição.

"As escolas públicas e privadas fornecerão,
gratuitamente, um exemplar da Constituição
a todos os estudantes, quando da conclusão
do ciclo colegial obrigatório."

"Idêntica obrigação incumbe às empresas
privadas, em relação a seus empregados, no
ato da contratação."

"Todos os servidores públicos, quando na
função de cargo ou função pública, deverão
jurar cumprir a Constituição."

Esta emenda foi rejeitada porque já rejeitamos
emendas SImilares no anteprojeto, nas sugestões.

A seguinte reproduz, na página 36, a n- 26,
do Constituinte Ibsen Pinheiro, que também foi
tratada.

Depois temos uma emenda, do Constituinte
Prisco Viana, que busca suprimir o Capítulo li,
todo o capítulo do Tribunal Constitucional, o que
já tratamos.

Temos uma outra proposa, do Constituinte Al
fredo Campos, que inclui no Capítulo DI do ante
projeto - dá nova numeração, evidentemente
-, que, durante a primeira sessão legislativa, reu
nir-se-á a Comissão de Temas Constitucionais
e Congresso, para examinar as propostas de alte
ração à Constituição apresentada na legislatura
anterior.

Na realidade, rejeitamos porque damos no nos
so anteprojeto outro prazo, outro periodo. Salvo
manifestação diferençada, mantemos o antepro
jeto.

o SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO 
Desculpe-me, Sr. Relator, mas V.Ex' fez referência
a quê, no projeto foi colocado o quê?

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Pretende
o Constituinte Alfredo Campos que durante a pri
meira sessão legislativa os temas constitucionais
e congressos sejam para examinarem as propos
tas de alteração à Constituição, apresentadas na
legislatura anterior.

Nós a rejeitamos quando examinamos a suges
tão, chamando a atenção, conforme consta que
a matéria é mais do Regimento Interno do Con
gresso do que da Constituição. Esta é a questão
prática que levantamos.

A proposta não é ruim, mas, seria incluirmos
como matéria constitucional alguma coisa que
é da operação diária do Congresso; seria matéria,
portanto, de se incluir no Regimento Interno.

A Constituinte Anna Maria Rattes propõe que
o Congresso Nacional, no prazo máximo que
coincidirá com o término da legislatura seguinte
à da promulgação desta Constituição, mediante
leis complementares, regulamentará princípios e
normas constantes de todos os capítulos da mes
ma, que assim o exijam, para que sejam atingidos
os fins da ordem constitucional democrática.

Também já nos manifestamos no anteprojeto;
entendemos, na proposta da emenda, que é prazo
muito dilatado. Já nos referimos a um prazo 
até por proposta encaminhada por vários consti
tuintes - bem menor, de 180 dias.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO 
Nobre Relator, tenho uma dificuldade, vou ser
obrigado a defender uma proposta minha. Adiver
gência que apresento, em relação à posição do
Relator quanto a esta matéria, dá-se quanto ao
seguinte: concordo, inicialmente, com a fixação
do prazo de 180 dias, até porque, ou conseguimos
concluir, em 1988, no próximo ano, os trabalhos
de revisão, ao menos da legislação básica, para
dar eficácia aos dispositivos consbtucionais que
venham a ser aprovados, ou estaremos exata
mente, no nosso primeiro ano de nova Consti
tuição, trabalhando fortemente contra a sua plena
vigência, contra a sua durabilidade.

Em nome disso, havia proposto - e chegamos
a discutir com alguns expositores, não com todos,
é evidente, porque não seria factivel - que um
conjunto, ou um grupo de dispositivos previstos
no novo texto constitucional fossem privilegiados
pelo trabalho do Congresso, de modo a que, sobre
esses temas, incidisse a ação prioritária do Con
gresso na elaboração da legislação complemen
tar.

Na proposta que apresentei, distingui alguns
temas que me pareciam fundamentais, exata
mente para que o dispositivo constitucional, regu
lamentado por lei complementar, passasse a ge
rar todos os seus frutos e todas as suas conse
qüênclas, Incluia, obviamente, o Tribunal Consti
tucional e relacionava outros quatro ou cinco, en
tre os quais os dispositivos relativos aos direitos,
e garantias individuais, à ordem social, ao Poder
Judiciário e ao sistema eleitoral e partidário.

Creio que esse conjunto de dispositivos, uma
vez implantados, permitiriam que, aquilo que é
fundamental, do ponto de vista do interesse mais
imediato da sociedade e do cidadão, tivessem
sua regulamentação, por legislação complemen
tar, priorizada pelo Congresso. Cento e oitenta
dias é pouco tempo. Seguramente será muito
menos tempo do que aquilo que a população
cobra, em termos de ver essas questões resolvidas
e, ao menos, enfrentadas.

Minha restrição, aqui, à redação do art. 29, foi
exatamente a exclusão desses outros dispositivos
- porque, aí, sejamos práticos - a leitura desse
dispositivo pode levar esta Casa a, na verdade,
só regulamentar o que estiver obrigada a fazer.

Esse dispositivo pode, eventualmente, funcio
nar em sentido contrário, porque, em nenhum
momento, o nobre Relator incluiu aqui a proibição
- e nem poderia - de que o Congresso legis
lasse complementarmente ao texto constitucio-

nal, em tantos quantos assuntos sejam conve
mentes e necessários, ou, enfim, que o Congresso
decida.

Mas faria essas duas restrições, data venia de
V.Ex', à redação proposta no art. 29.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Pela
abrangência das áreas, é importante, eu concordo
- porque temos que hierarquizar as disposições
transitórias, sugestões complementares que in
cluímos-, nós nos poderíamos ater mais às mes
mas.

Temos, nas sugestões complementares, quan
do nos referimos, como sugestão, apenas, às Co
missões temáticas, de incluir essa questão exata
mente nas sugestões complementares, com esse
nível de hierarquia.

o SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Queria fazer uma ponderação: o número de
leis ordinárias que serão necessárias para regula
mentar diversos aspectos da nova Constituição,
será enorme, e, evidentemente, não teremos con
dições de, no ano de 1988, regulamentar tudo.
Éclaro que entendo que na Constituição devemos
priorizar alguns pontos fundamentais, que são da
essência do funcionamento das instituições; que
serão regulamentados no ano que vem, ou seja,
o Tribunal Constitucional, é evidente que terá que
ser regulamentado; a reforma tributária, é evidente
que será regulamentada; a questão do ensino terá
que ser regulamentada; a questão da saúde terá
que ser regulamentada; o problema da reforma
agrária terá que ser regulamentada. Enfim, creio
que há alguns pontos que são fundamentais e
que serão regulamentados no próximo ano. E
é claro que outros aspectos da regulamentação
não teremos condições de fazer e será um traba
lho ao longo do tempo, dentro das necessidades
que surgirem. Agora, evidentemente, no ano de
1988, o Congresso não terá condições de regula
mentar tudo aquilo que a nova Constituição vai
alterar.

o SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Preci
sa-se observar que, quando no art. 29, colocamos
um prazo de 180 dias para a lei complementar,
é exatamente na área do Tribunal Constitucional,
das normas de procedimentos e as condições
para o exercício da ação de constitucionalidade
perante o mesmo, observados os princípios esta
belecidos nesta Constituição. Nós nos referimos
àquilo que nos diz respeito de imediato, Tribunal
Constitucional.

Agora, não impede que - e aí quis fazer uma
rápida colocação em cima da intervenção do
Constituinte do Rio Grande do Sul, Antônio Britto
-, que nas sugestões complementares aconse
lhássemos essa prática de hierarquizar aqueles
temas com prazos mais defínídos, e aí entraría
mos no genérico.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO 
Sem querer tomar muito tempo faria duas obser
vações adicionais e finais: a primeira é que acho
que esta Subcomissão, com o relatório que ire
mos aprovar amanhã, cumprírá um papel até mui
to importante, no sentido de ser, na verdade, o
único relatório que motivará, provocará o debate
sob formas de desmentir aquilo que mais ouvi
mos na campanha eleitoral, nos debates de que
participamos - duvido que algum Constituinte
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não tenha ouvido a frase: "de que adianta fazer,
se não é cumprida".

A precipitação desse debate é tarefa especifica
desta Subcomissão e o Relator tem trabalhado
de forma admirável neste sentido Quanto mais
pudermos precipitar esse tipo de questão para
posterior debate e decisão pelas diversas ínstãn
cias em que nos dividimos na Assembléia Nacio
nal Constituinte, tanto melhor, na minha opinião,
estaremos cumpnndo o papel provocador desta
questão.

A segunda observação adicional: no art. 9", ca
pítulo 11, que trata do Tribunal Constitucional, exa
tamente estabelece-se ali, com clareza, que com
pete ao Tribunal Constitucional, alínea b:

"O não-cumprimento da Constituição por
omissão das medidas legislativas ou execu
tivas necessárias para tomar exequíveis e efe
tivas as normas constitucionais e etc." Decla
rar, mediante provocação de parte, o não
cumprimento da Constituição por omissão
de medidas legislativas."

- Vou desprezar o restante da leitura. Está
aí outra smalização importante, exatamente no
mesmo caminho, no caminho do que precisamos
fazer. Agora, diz o Constituinte Euclides Scalco,
com razão: este dispositivo é inconciliável por uma
questâo temporial; não haverá como o Congres
so, ainda que só trabalhe nisso e trabalhe nisso
o tempo todo, regulamentar uma Constituição
que se pronuncia um pouco abundante em arti
gos; então, é preciso priorizar.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -Agrade
cemos.

A contribuição do Constituinte Evaldo Gonçal
ves busca, quanto à competência do Tribunal
Constitucional, a fiscalização da constítucionalí
dade e legalidade, e incluir que as atribuições
do Tribunal Constitucional se exercerão quanto
à fiscalização da constitucionalidade e legalIdade
da seguinte forma:

"Fiscalização preventiva, fiscalização con
creta, abstrata ou por omissão. ALeiComple
mentar explicitará as várias hipóteses previs
tas nesse artigo."

Entendemos que, pela importância do Tribunal
Constitucional, para que ele também tenha de
imediato uma compreensão, deveríamos avançar
em algumas das suas funções, explicitando um
pouco mais a sua tarefa, a sua competência e,
assim por diante; não ficássemos num enunciado
muito genérico, porque fugiríamos, até, à contri
buição imediata que o Tribunal Constitucional
possa dar. Aliás, não é outra a colocação que
encontramos em todos os tribunais constitucio
nais modemos da Alemanha, Itália, França, Portu
gal, Espanha, Grécia e do Peru mais recentemen
te.

Outra proposta do Constituinte Evaldo Gon
çalves:

"O Tribunal Constitucional, com sede na
Capital da União e com jurisdição em todo
o território nacional, é composto de 10 Minis
tros nomeados pelo Presidente da República,
3 pelo Senado Federal, 3 pela Câmara dos
Deputados, 2 pelo Conselho Nacional de Ma
gistratura e 2 pelo Conselho Nacional da Or
dem dos Advogados do Brasil."

Mantivemos a proposta do anteprojeto, e o de
sejo é, exatamente, que tivéssemos um ponto de
equilíbrio: 16 membros e aquela formação pre
vista. Já esta proposta pretende incluir 10 Minis
tros nomeados pelo Presidente da República. Por
tanto, estaríamos fugindo, até, de uma questão
que é da natureza do Tribunal Constitucional, da
sua vocação política e, evidentemente, tentando
o equilíbrio dos três poderes e outras forças vivas
da SOCiedade, como no caso, a Ordem dos Advo
gados do Brasil, que incluímos na composição.

Não entrei no comentário do parágrafo único,
porque também pretende o Constituinte, incluir
os ex-Presidentes da República. Estariamos, por
tanto, tendo uma composição, no nosso entendi
mento, muito complicada, ampliando o número
de participantes, e sem aquelas exigências que
são fundamentais para os que venham compor
o Tribunal Constítucional.

O Constituinte Ibsen Pinheiro pretende que o
direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico
perfeito serão respeitados nos lírmtes desta Cons
tituição. Na verdade, deveríamos tratar desta
questão no capítulo "Das Garantias Individuais",
por isso rejeitamos a matéria.

Temos ainda a emenda do Constituinte Ibsen
Pinheiro que inclui disposição no sentido de que
a Assembléia Constituinte pode rever a Consti
tuição, decorridos 5 anos sobre a data da publica
ção da promulgação desta Constituição, e não
serão admitidas as emendas supressivas que di
zem respeito à independência, à unidade nacional,
ao sistema federativo, à forma republicana de go
verno, bem como à autonomia dos Estados, os
direitos, liberdades e garantias individuais, sufrá
gio universal, direto, secreto e periódico para elei
ções de mandatos legislativos, sistema pluripar
tidário, direito de oposição democrática - e ainda
acrescenta artIgo de que a Constituição não pode
ser emendada na vigência de estado de sítio...
que já tínhamos contemplado, proposta do Cons
títuinte Nilson Gibson.

O texto, na verdade, da emenda, não é o que
está... Há uma confusão aqui quanto à autoria.
Na verdade já tratamos desse assunto, que diz
respeito aos 4/5. O parecer faz referência à pro
posta do Constituinte Nilson Gibson e, na verdade,
a emenda consta como sendo do Constituinte
Ibsen Pinheiro.

Emenda n° 27: "A Constituição poderá ser
emendada mediante proposta de terça parte dos
membros da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, do Presidente da República, e mais de
cinco Assembléias Legislativas dos Estados, des
de que em cada uma delas haja obtido aprovação
por maioria absoluta dos seus membros". Isso
também já está prejudicado.

A emenda do Constituinte Alfredo Campos já
foi contemplada. Na verdade recebemos diversas
sugestões, e a esse assunto também, há pouco,
nos referimos em boa parte.

A proposta do Constituinte Paulo Macarini, que
"são crimes de responsabilidade puníveis com
perda de mandato eletivo e da função pública,
conforme o caso, se praticado pelo Presidente
da República, Ministro de Estado, dirigente de ór
gãos públicos, entidades paraestatais que impli
quem inobservância de normas constitucionais".

Nós a rejeitamos.
A emenda do Constituinte Virgílio Távora na

verdade já foi também analisada.

A proposta do Constituinte Humberto Lucena,
que procura incluir no anteprojeto dispositivo refe
rente a sistema de govef"lo, que serão submetidas
a referendo popular 60 dias após a promulgação
desta Constituição. Também a consideramos pre
judicada pelas decisões anteriores.

Do Constituinte Domingos Leonelli, que "a Jus
tíça Eleitoral assegurará o fomecimento gratuito
a todos os eleitores..." - também rejeitamos pe
las razões antes anunciadas.

Da Constituinte Abigail Feitosa, que amplia a
competência do Tribunal Constitucional. Estaría
mos mais uma vez congestionando o Tribunal
Constitucional, quando se deseja exatamente que
ele seja célere e que venha atender à sua vocação
político-jurisdicional.

Ainda do Constituinte Vilson Souza, que tam
bém busca modificar pontos do Tribunal Consti
tucional. Consideramos prejudicada porque essa
matéria já está contemplada, em boa parte, no
anteprojeto.

São estas as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes)
Gostaria de registrar, como amanhã voltaremos
para, após esta discussão e avaliação rápida, fazer
a votação de que entendesse os tumultos que
aconteceram porque saímos do Prodasen sem
nenhuma aferição, sem nenhuma revisão, o que
faremos de hoje até amanhã às 9 horas e 30
minutos quando teremos outra reunião.

Está encerrada a presente reunião.

(Levanta-se a reumôo às 3 horas e 46minu
tos.)

COMISSÃO 00 SISTEMA
TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO

EANANÇAS

8' Reunião, realizada
no dia 9 de junho de 1987

Aos nove dias do mês de junho do ano de
rrul novecentos e oitenta e sete, às quinze horas
e dezessete minutos, no plenário da Comissão
do Sistema Tributáno, Orçamento e Finanças,
reuniu-se esta Comissão, sob a Presidência do
Constituinte Francisco Dornelles, presentes os se
guintes membros efetivos: José Serra, Relator,
João Machado Rollemberg, Divaldo Suruagy, Fir
mo de Castro, José Luiz de Sá, Pedro Ceolin,
Fernando Gasparian, Messias Góías, Sérgio Spa
da, Jessé Freire, Sérgio Werneck, Ivan Bonato,
Adhemar de Barros FIlho,Adroaldo Streck, Simão
Sessím, Airton Sandoval, José Luiz Maia, Gerson
Camata, Basílio Víllaní, José Carlos Vasconcellos,
Fernando Bezerra Coelho, Fábio Raunheítti, Feres
Nader, Jesus Tajra, Cid Sabóia de Carvalho, Nion
Albemaz, Darcy Deites, Benito Gama e Márcio
Braga; os suplentes: Hélio Rosas e IvoCersósimo;
e os Constrtuíntes Joaquim Bevilácqua e Mário
Maia. Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente abriu os trabalhos destinados à discussão
do Substitutivo do Relator, Constituinte José Ser
ra, bem como outros tópicos relacionados à maté
ria. Convidou o Constituinte Fernando Gasparian
a compor a Mesa, de acordo com a sistemática,
adotada pela Comissão, de ouvir os Relatores das
Subcomissões Dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que foi considerada aprovada
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Com a palavra, o Constituinte Femando Gaspa
rian falou sobre a campanha exagerada desenca
deada pela Imprensa contra o Anteprojeto de sua
autoria. Em seguida, discorreu sobre o mesmo,
enfatizando ter sido sua preocupação maior mu
dar o sistema financeiro brasileiro atual, a seu
ver, com um mau funcionamento. Finda a exposi
ção, o Senhor Presidente agradeceu a análise ao
Substitutivo do Relator, Constituinte José Serra,
feita pelo Constituinte Femando Gasparian; reite
rou o mais profundo respeito pelo Relatório da
Subcomissão do Sistema Financeiro, esclarecen
-do que o Constituinte José Serra elaborou o seu
trabalho baseado nos Anteprojetos das Subco
missões. O Constituinte Divaldo Suruagy tomou
assento à Mesa, convidado pelo Senhor Presi
dente. Aseguir, com a palavra, o ConstituinteJosé
Serra, Relator,discorreu sobre o assunto em pauta
em sucinta exposição, finda a qual, foi interpelado
pelos Constituintes, Joaquim Bevilácqua, José
Carlos Vasconcellos e Adhemar de Barros Filho.
Chegando à reunião, o Constituinte Cid Sabóia
de Carvalho, foi convidado pelo senhor. Presiden
te, a fazerparte da Mesa, em substituição ao Cons
tituinte DivaldoSuruagy. A seguir, o Senhor Presi
dente, Constituinte Francisco Dornelles, fez al
guns esclarecimentos sobre o processo ~e vota
ção que deverá ocorrer a partir do dia doze do
corrente e, também, sobre a sistemática para
apresentação de pedidos de destaque, conforme
orientação da Presidência da Assembléia Nacio
nal Constituinte chegada à Comissão naquele
momento. O inteiro teor dos debates foi gravado
e, depois de traduzido e datilografado, ficará arqui
vado na Comissão, publicando-se a íntegra no
Diárioda Assembléia Nacional Constituinte. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou a reunião às dezessete horas e quarenta e
dois minutos. E, para constar, eu, MáriaJúlia Ra
belo de Moura, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

Sala da Reunião, 9 de junho de 1987. - Caos
tlbdnte Francisco Dornelles, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Havendo número regimental, declaro aberto os
trabalhos da reunião da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças em que vamos
discutir o Substitutivo do Deputado José Serra
sobre o Sistema Financeiro, bem como outros
tópicos relacionados com a matéria. Convidopara
participar da Mesa o ilustre Constituinte Fernando
Gasparian, a quem passo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Sr. Presidente da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, Sr. Relator e
demais Srs. Constituintes, da mesma forma pela
qual o meu companheiro relator da subcomissão
de Tributos esteve aqui ontem para prestar escla
recimento sobre o trabalho da sua Subcomissão,
estou à disposição dos Srs. Constituintes. Quena
aproveitar para fazer, rapidamente, um comen
tário sobre o trabalho que a subcomissão apro
vou. Falei sobre esse trabalho, mas não sobre
idéias minhas que, eventualmente, não tenham
sido apreveitadas na subcomissão. Inicialmente,
gostaria de comentar a campanha feita pela im
prensa, de forma geral, no meu entendimento,
exaqerada, sobre as medidas propostas pelo tra-

balho da subcomissão, notadamente, no que se
refere ao problema da eleição dos membros da
diretoria do Banco Central, como também à ques
tão de bancos estrangeiros e depósitos no Brasil.
Também queria comentar o relatório do relator
da comissão, que aproveitou inúmeras idéias da
subcomissão. Foi um trabalho com vistas a mu
dar o Sistema Financeiro, que, todos sabemos,
realmente não está funcionando bem no Brasil,
já de algum tempo, ou de muito tempo. Em 1965,
fundou-se o Banco Central, e, na verdade nesses
anos o Sistema Fínaçeíro não aumentou a sua
segurança e a sua eficiência; realmente, ocorre
ram graves problemas na área. O País pagou pela
incompetência e desonestidade de muitos agen
tes financeiros, o que certamente ajudou fosse
maior a inflação no período e, inclusive, o nivél
ético da administração pública fosse menor. Com
essa idéia, a nossa comissão propôs uma série
de mudanças; inclusive,preocupada com o custo
financeiro, ela aprovou medida que acho funda
mental, qual seja a de aumentar a concorência
no setor. Na verdade foram ouvidos depoimentos
como o do Presidente da Sociedade Rural Brasi
leira,Sr. FlávioTeles. Homem conservador, depôs
na Comissão dizendo que o Sistema Financeiro
brasileiro hoje é oligopolístico e cartoprial, porque
o sistema de carta patentes o faz cartorial, e a
falta de um número razoável de agentes finan
ceiros o faz oligopolístico. Portanto, uma das
idéias básicas da nossa subcomissão foi a de que
realmente se instalasse o capitalismo, quer dizer
a ecomonia de mercado do sistema financeiro.
Propôs-se então, que a carta - hoje um grande
embaraço para criação de mais bancos ou para
que se estabeleça a concorêncía no setor - fosse
extinta, no sentido de carta patente em si. Enfim,
a autorização que o Banco Central dá, que equi
vale a carta patente, deveria ser de acordo com
a emenda, a nosso ver,com melhor redação enca
minhada à Comissão pelo ex-Governador José
Richa. Essa emenda propiciava essa autorização
a quantos tivessem capacidade econômica, finan
ceira e moral, para que pudessem, evidentemente,
de acordo com as regras que a lei ordinária viesse
depois estipular, instalar uma instituição financei
ra. Acho que essa providência incentivará o fator
raro do setor financeiro, que não é o dinheiro,
nem o tomador, mas o intermediário. É como
se uma cidade como Brasíliativesse só cinqüenta
táxis com licença para trafegar. A distorção que
se operaria no transporte individual seria muito
grande. O problema não adviria da falta de veícu
los - porque esses existiriam - nem de passa
geiros, que criariam um tumulto, mas realmente,
da oferta de carros licenciados. É o caso, agora,
de bancos com licença para operar no mercado.
Essa raridade, esse fator raro, é que, realmente,
cria esses grandes spreads, essa diferença entre
o que paga o banco e o que o banco cobra.
Isso faz com que os juros reais no Brasil sejam
os maiores do mundo. Qualquer economia orga
nizada, hoje em dia, cobra, acima da correção
monetária, de 4 a 8% ao ano. Não existem juros
acima desse valor no mercado internacional, em
qualquer país organizado, como falei. A citada
providência, enfim, seria importante. U, no relató
rio, que o relator amortece essa providência. No
primeiro momento não me deu essa impressão,
mas, se lermos bem a justificação, verificaremos
que houve a intenção. Primeiro, foi cortada a ex-

pressão sem ônus. Admite-se, então, que o Banco
Central poderia cobrar por uma carta patente. Em
segundo lugar, foi também colocado que poderá
não que dará a carta patente a quem mostrar
quem tem capaciadade econômica e financeira.
O art. 62, § 1°,diz:" A autorização a que se refere
o item I será inegociável e intransferível"- como
era a idéia do primeiro projeto - "e poderá ser
concedida" - não diz que será concedida 
"a qualquer pessoa juridica idônea, mediante a
comprovação de capacidade econômica compa
tível com empreendimento". Ainda sou favorável
- por isso vamos apresentar emendas nesse sen
tido - à redação do Governador José Richa, que
também Incluía a idoneidade moral, a capacidade
técnica, econômica e financeira. Aqui não há ido
neidade e capacidade técnica, mas só econômica,
para o empreendimento. Então, ficariaainda com
a primeira. Acho que isso seria importante, por
que o que a subcomissão quis foique aumentasse
realmente a concorêncía no setor; que houvesse
proliferação de estabelecimentos bancários, co
mo acontece nos Estado Unidos, pais que tem
14 mil bancos, onde têm sucesso uns 40, por
ano, sem que o sistema financeiro se abale. Ao
contrário do Brasil, onde, qualquer dor-de-bariga
num banco, hoje em dia, o Governo tem de socor
rer com dinheiro do contribuinte, subsidiando e
subvencionando as incompetências e ineficiên
cias dos empresários que dirigem esses estabele
cimentos bancários. Seria um reparo importante
que faria.Acho que o avanço proposto e encam
pado pelo relator foi amortecido, de certa forma.
Valeria a pena mantermos a redação original.
Quanto ao segundo ponto, que também provo
cou muita celeuma, gostaria de oferecer pequeno
comentário. Pmçaram-se declarações na impren
sa - o Vice-Presidente de operações internacio
nais do Banco do Brasil, Dr. Adroaldo Moura da
Silva, esteve aqui e não fez, de forma alguma,
declaração neste sentido - de que o Banco do
Brasil fosse quebrar no exterior. Isso não aconte
ceria. É uma afirmação parecida com aquelas
de quando o Brasil pensava em suspender seus
pagamentos externos, no sentido de que se o
Brasil fizesse isso, iria parar, seriam apreendidos
so aconteceu. Existe no mundo o que se chama
negociação. No caso do Banco do Brasil,a retalia
ção poderia ocorrer e aí estaríamos perdendo pri
vilégios que o País não teria de volta. A recipro
cidade é muito relativa. Por exemplo, o Banco
do Brasil só pode receber depósitos na filial de
Nova Iorque e, por pequeno artifício, também na
de São Francisco. Mas a reciprocidade não vai
ao ponto de permitir que receba depósitos de
todo o pais; ele não pode receber depósitos nem
em Maiami, nem em Houston, ou em qualquer
outra cidade onde tem agências ou escritórios.
No Brasil, onde há mais de milbancos america
nos, só três podem receber depósitos. Cercou-se
o assunto de muito sensacionalismo, que consi
dero negativo para o Brasil. Governo tem que
negociar com dureza como os outros países o
fazem e não entregar tudo de mão beijada, como
às veses é costume neste País. Na Venezuela, por
exemplo, proíbem-se depósitos em bancos es
trangeiros, de forma geral, salvo nos bancos lati
nos-americanos ou de países, vamos dizer, que
tenham a mesma força econômica. Só assim a
reciprocidade pode realmente existir. Evidente- 
mente, os depósitos do público no Banco do Bra-
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sil, em Nova Iorque, representam parcela profun
damente menor do que aquelas que só o Citibank
tem no Brasil. As próprias empresas brasileiras,
no exterior,fazem depósitos em NovaIorque. Hoje
fazem em Taiwan, não mais em Nova Iorque. Não
tenho esta informação, mas deve ser por aí, a
conclusão é óbvia, já que o Brasil não deixou
suas reservas nos bancos inclinados a represálias
ante nossa suspensão de pagamentos. Os depó
sitos do Brasil no exterior,hoje são mais interban
cáries. Realmente, não é necessário ter agência
bancária que receba depósito do público, como
é o caso do Banco do Brasil em Nova Iorque.
Os depósitos, mesmos os de pessoas que abrem
conta no Banco do Brasil, numa agência só, evi
dentemente, são muito menores do que os do
Citibank, do Lar Brasileiro ou do Boston, com
23 agências, no total, onde podem receber depó
sitos. E têm a favor deles o fato de serem prove
nientes de um país cuja economia é muito mais
ocnfiável do que os bancos brasileiros privados.
Faço esta pequena ressalva, entendendo que al
guma modificação precisaria ser feita. Por isto
mesmo, estamos aqui discutindo há mais de mês.
Tivemos modificações do primeiro relatório para
o segundo, que enriqueceram o relatório da sub
comissão, como, certamente, os debates aqui tra
vados enriquecerão este relatório, como também
a Comissão de Sistematização e o plenário vão
melhorar ainda mais as matérias sob exame. Mas,
tendo em vista, principalmente, a possibilidade
de o Brasil ter intercâmbio e reciprocidade com
bancos latino-americanos, para fortalecer o Siste
ma Econômico Latino-americano no Mercado
Comum e para que haja um sistema de paga
mento latino-americano, a fim de ter, talvez até
uma moeda latino-americana, como o Mercado
Comum Europeu tem a sua, acho importante que
a restrição, que era geral, seja modificada. Diz
o relator, em seu relatório: "Entende-se mais con
veniente submeter o assunto a um debate mais
amplo, pelo próprio Congresso, com vistas à in
clusão, na Lei do Sistema Financeiro Nacional,
da questão da restrição a bancos estrangeiros".
Acho que realmente devemos, talvezaté pela pres
sa com que vamos ter de votar a matéria, produzir
uma redação bastante genérica, que coloque só
os princípios. Ainda no próprio curso da Consti
tuinte, ou posteriormente, através de lei ordinária
ou complementar, este importante assunto será
tratado de forma a resguardar melhor os interes
ses do País, que têm de ser resguardados num
assunto tão importante como este. Evidentemen
te não gostaríamos de ver nosso País com um
sistema financeiro igual ao do Paraguai, onde,
dos 23 bancos existentes, 17 são estrangeiros,
estescom 70% dos depósitos do país. Se, inversa
mente, o total fosse depositado em bancos para
guaios, o destino desses recursos seria diferente
e talvez ajudasse a economia daquela Nação a
se desenvolver mais. Exagero proporcionalmente.
Caro que, no caso do Brasil, os depósitos em
bancos estrangeiros representam 13% do total.
Mas já foram menos. Houve época em que os
depósitos em bancos estrangeiros, no País, eram
4 ou 5% do total. Com esta ressalva, voltaria a
dizerque também vou tentar elaborar uma emen
da neste sentido, procurando aperfeiçoar a idéia
inicialda comissão com a do substitutivo do rela
tor. Surgiram diversas modificações, tirando deci
sões das mãos do Congresso, passando-as para

o Senado. Em todas as nossas discussões na
subcomissão, a Idéia era atribuir essas decisões
de nomeação de Presidente do Banco Central,
diretores etc, ao Congresso, não ao Senado. Na
subcomissão, o relatório deu preferência ao Sena
do. O projeto do relator tira poderes do Banco
do Brasil e os passa para o Banco Central. Existe
a preocupação, tanto do relator da subcomissão,
como do relator da comissão, de ensejar que re
cursos da União sejam utilizados somente pela
União, para que o custo financeiro da sua dívida
seja o mais reduzido possível. A subcomissão ha
via colocado o Banco do Brasil como seu agente
financeiro, e a idéia do relator é colocar o Banco
do Brasilcomo agente pagador somente. O mani
pulador, a operador de todos os ativos da União
ficariasendo o Banco Central,que passaria a rece
ber, inclusive, recursos de fomento, que distri
buiria para o Tesouro, para passar para o Banco
do Brasil. Enfim, o Banco do Brasil, no projeto
original, estava com mais poderes de executar.
E, no meu entender, era mais simples, porque,
por exemplo, em São Paulo, quem opera com
a dívida pública daquele Estado é o sistema do
Banespa, quer dizer, é a Distribuidora do Banespa
quem faz aplicações; não é o Banco Central, por
que lá realmente, não há um banco central. É
claro que, na área federal, existe o Banco Central.
Essa mudança comporta uma emenda, senão,
haverá a possibilidade de, ocorrendo grande Iiqui
dez no Banco Central, parecer que a redação da
nossa Subcomissão o impede de aplicá-Ia em
papéis do Tesouro. Uma simples frase poderá
eliminar essa desvantagem existente, aperfei
çoando o projeto original.Vamosverse propomos
uma emenda também neste sentido, fazendo com
que o Banco Central trate somente da Iiquidez
do sistema, não como hoje em dia, quando ele
possui vultosos lucros, proporcionados pelo fato
de funcionar como agente financeiro da União,
com os quais financia a União e a Bolsa do Rio
de Janeiro, paga equipamentos para uma série
de instituições auxiliares, enfim, ostenta uma
grandeza financeira que se pode verificaraté atra
vés dos seus prédios ou de seu funcionalismo.
Gostaria de dizerque notei isso e que não enrique
ceu o projeto na minha opinião. Acho que essa
simples emenda, dispondo que o Banco Central

não poderá aplicar folgas de caixa em títulos do
Tesouro. Com relação aos crimes de colarinho
branco, as sugestões da nossa comissão foram
aproveitadas e a redação até melhorou. Porém,
a questão dos depósitos do Governo, que se res
tringiriam aos bancos do Governo, foimodificada
sob a alegação de que ficariam mais livres as
instituições, as empresas estatais. Parece-me que
essa liberdade é perigosa, porque foi ela que per
mitiu a existência de escândalos no passado, co
mo o da Sunamam e o das empresas de compu
tadores da União. Essa faculdade permitiu que
administradores menos corretos enriquecessem
à custa de depósitos vultosos feitos em bancos
privados. Além disso, outro assunto bastante dis
cutido, e que eu continuo achando fundamental,
é da limitação que sofreriam dirigentes do Banco
Central por terem trabalhado no setor financeiro
durante certo prazo de tempo, antes e depois.
Asrestrições são maiores com relação ao periodo
anterior. Existem outras pessoas que acham que
tais restrições deveriam ser aplicadas somente
quanto ao período posterior, ao tempo em que

ocuparam uma função. Essa limitação existe em
outros países organizados do mundo, como nos
Estados Unidos, em que há limitação não so
mente para o Banco Central, mas também, de
forma geral, para todos os administradores da
quele país. Um ex-auxiliar do Presidente Ronald
Reagen, que montou firma de assessoria, atual
mente está sendo processado e correndo graves
riscos de ser preso pelo fato de ter aceito asses
sorias de países estrangeiros e de ter tratado de
assuntos aos quais tínha acesso quando traba
lhava com o Presidente. Como falei aqui outro
dia em uma reunião, no Brasil tem sido comum
ministros, por exemplo, tomarem decisões impor
tantes em favor de empresas e, logo depois de
saírem do cargo, passarem a ser Presidentes ou
diretores dessas mesmas empresas. Evidente
mente, não existe, da maneira como está colo
cado no relatório, como restrição, o fato de que
se estaria considerando desonestas todas essas
pessoas a priori. Ninguém deve achar que o mi
nistro é desonesto. Ele tem de desíncompatíbí
lízar-se para ser candidato, só pelo fato de que
poderia, eventualmente, utilizar o ministério em
benefício de sua campanha eleitoral. É um pre
ceito democrático, que atinge todos e que, de
forma alguma, coloca sob suspeição qualquer mi
nistro ou deputado. Legislação assim é comum
em muitos países inclusive no Brasil, onde tantos
casos de corrupção ocorreram, talvez pelo fato
de termos ficado vinte anos sem liberdade de
imprensa, esse constrangimento ético deIXOU de
existir,pois era impossivel criticar as pessoas que
procediam dessa forma. E os casos se repetiram
muito mais. Por exemplo, um ministro dos trans
portes construiu uma ponte na baía de Guana
bara, fez o seguro com determinada empresa,
num contrato longo e foiser vice-presidente dessa
companhia de seguros imediatamente após sair
do ministério. O número de casos desse tipo é
infindável no Brasil. Então, parece-me que seria
aconselhável se tomasse uma providência desse
tipo, afastando a possibilidade de haver um deslize
pessoal, de a pessoa comportar-se de maneira
incorreta. Também existe o problema da afeição
aos seus próprios negócios. Evidentemente, se
amanhã, alguém ligado a 11m banco assumisse
uma diretoria do Banco Central e lhe recornen
dassem restringir o mercado de capitais seria dífí
cílaceitar ser o próprio coveiro do seu setor certa
mente não seria essa pessoa que iria propor isso
em momento algum. Assim se impediriam rnu
danças drásticas, que devem acontecer no setor
do mercado de capitais, no setor financeiro e,
principalmente, no Banco Central. Digo isso por
que, hoje em dia, o Banco Central aparece como
palco de uma série de irregularidades. Houve cen
to e cinqüenta liquidações, que geraram, como
diz o jornal O Estado de S. Paulo "a máfia
das liquidações no Banco Central". O sistema
de socializar prejuízos e privatizarlucros está liga
do ao Banco Central, que cobra IOF - Imposto
Sobre Operações Financeiras - para poder sub
sidiar Insucessos, incompetências e até desones
tidades de dirigentes de empresas privadas, de
financeiras. Acho que este preceito realmente, se
ria salutar. E deixo de lado a ironia do ex-Ministro
Henrique Simonsen, segundo o qual, da forma
como está no projeto, somente alfaiates poderiam
ser diretores do Banco Central. Imagine que um
alfaiate talvez não cometesse muitos dos erros
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cometidos nesse setor. Um alfaiate competente
ou um bom empresário talvez fossem melhores
para o Banco Central do que muitos que lá estive
ram no passado. Talvezmenos danos causassem
à economia e menos inflação se geraria. Por isso,
continuo defendendo essa idéia, que foi bastante
discutida e que a Comissão aprovou. Todos os
argumentos vieram à tona. A idéia foi afastada,
mas continuamos ínsrstíndo nela. Há muitos as
suntos além disso. Não vou comentar todos por
que tomaria muito tempo dos nossos Constituin
tes. Mas utilizou-se muito o seguinte expediente:
quando a idéia não parecia muito apreciada, dizia
se que ela era constitucional, que deveria passar
para a legislação ordinária.É o caso, por exemplo,
da extinção do Conselho Monetáno, idéia aceitá
vel, dadas as competências indevidas que detém
etc., mas entendeu-se de colocar esse assunto
na lei ordinária. Não quero ser muito pessimista.
Vimpara a Constituinte-, candidatando-me pela
primeiraveze sendo eleito-, com a preocupação
de ajudar a mudar o Brasil; e tenho a impressão
de que estamos caminhando nesse sentido, por
que mudanças importantes verificaram-se nesse
setor, principalmente com relação à questão da
função do Banco Central e do Congresso Nacio
nal.Propusemos uma comissão especial que não
foi considerada pelo relator, mas este a propôs
para outro tema, que me parece importante para
modernizar e agilizaro Congresso, para este ser
mais presente e realmente, influirmais, no sentido
de impedir que o Executivo legisle, como acon
tece atualmente. Estas as considerações que que
ria adiantar. Gostaria de me colocar à disposição
dos Constituintes para examinarmos qualquer ou
tra idéia.

o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Quero agradecer ao ilustre Constituinte Fernando
Gasparian sua análise do Substitutivo do Relator
e, mais uma vez, reitero meu profundo respeito
pelo trabalho por S. Ex" realizado, pelo Relatório
da Subcomissão do Sistema Financeiro, no qual
abordou de forma profunda todos os tópicos que
deveriam ser discutidos e votados pelos Consti
tuintes integrantes desta Comissão. O trabalho
elaborado pelo ConstituinteJosé Serra baseou-se,
em grande parte, no trabalho e no anteprojeto
da sua Subcomissão, e acredito que esse encon
tro de posições, essa conciliação em torno de
alguns princípios que refletem a vontade e o pen
samento da maioria dos membros foi um esforço
importante aqui realizado.

Com a palavra o nobre RelatorJosé Serra. An
tes, porém, como tenho que me ausentar por
alguns minutos, pediria ao Constituinte Divaldo
Suruagy, que presidisse esta sessão.

O SR. RELATOR (José Serra) - Acho que os
comentários do Relatorda Subcomissão são uma
boa oportunidade para aprofundarmos um pouco
a discussão frutífera a respeito do problema do
Sistema Financeiro no Brasil, dentro da Consti
tuição. Queria reiterar, em primeiro lugar, aquilo
que disse na minha apresentação do Relatório,
do Substitutivo:não há tradição, do ponto de vista
das Constituições, nem no Brasil nem fora dele,
de tratamento do Sistema Financeiro. E isso, na
turalmente, coloca um problema que não existe
para outros temas, em relação aos quais já há
uma tradição, em relação aos quais é possível

fazer comparações. Mesmo mudando bastante
o conteúdo, o mérito, ou até a forma, de algum
modo há referência na tradição, na história e na
teoria das Constituições. Então, fica-se pisando
'em um terreno muito pouco explorado e, eviden
temente, colocando-se uma dificuldadeadicional,
o que é normal. Por outro lado, segundo o diag
nóstico que tenho feito a respeito do Sistema Fi
nanceiro, creio que há problemas bastante impor
tantes na relação desse sistema com o resto da
economia, como, por exemplo, da incapacidade
que o sistema revelou para os financiamentos
a longo prazo- refiro-me à área privada.O fman
longo prazo nunca foi coberto, fundamentalmen
te, nas últimas décadas, no Brasil,pelo setor priva
do, mas sempre pelo setor público, através de
suas agências de desenvolvimento ou pelo fman
ciamento externo, inclusive,o crédito agrícola que
sempre foicoberto pelo Banco do Brasil,a institui
ção mais capaz e competente para fazê-lo. Existe
também, o problema dos juros reais, que no Brasil
são incompatíveis com o desenvolvimento nor
mal do processo produtivo e que tem causado
tantos transtornos ao nosso desenvolvimento-da
mesma forma a sua propensão às finalidades que
cria para o descontrole monetário da economia,
preocupação esta que perpassa o trabalho da
Subcomissão e nosso Substitutivo apresentado.
Por esse motivo - inclusive referir-me-ei a isso
mais tarde - devemos fixarcomo norma consti
tucional a determinação de elaborar um Código
de Finanças Públicas, da mesma maneira como
existe o Código Tributário, que foi um avanço
importante na ordenação da questão tributária
no Brasil - não que tenha resolvido tudo mas,
sem dúvida, permitiu avanços - e uma Lei do
Sistema Financeiro. As leis hoje vigentes corres
pondem, com algumas modificações, às leis feitas
no início do regime autoritário, em meados dos
anos 60. São leis que se têm revelado, ao longo
do tempo, inadequadas, ou, pelo menos, não
cumpriram as funções que se pensava deveriam
cumprir. A meu ver, o Congresso tem que refazer
toda essa questão, reformular o corpo de leis e
consolidá-lo de maneira que haja uma disciplina
e uma organização do sistema financeiro, como
condição necessária para cumprir seu papel no
desenvolvimento brasileiro. Para isso é preciso
contar com uma administração séria, tanto a nível
do Executivo, quanto a nível do Legislativo, e co
mo controle do Poder Judiciário. Partireimais di
retamente dos comentários feitos- no finalvolta
rei à referência que fiza respeito da Leido Sistema
Financeiro - pelo Relator da Subcomissão,
Constituinte Fernando Gasparian, e, a partir daí,
tecerei comentários sobre temas aos quais S. Ex"
não se referiu, e sobre os quais me interessaria
fazer uma melhor referência. Em primeiro lugar,
as questões relativasà carta patente e à instalação
de indústrias. Creio que, é importante aumentar
a competitividade do sistema bancário no Brasil.
E essa maior competitividade deve ser um com
ponente da necessária redução dos juros. Não
creio, de forma alguma, que a falta de competi
tividade seja a causa única dos altos juros. Há
vários fatores que influem, como a inflação, ex
pectativas, a política do open-market, a taxa de
juros externa, a dividapública, os impostos, a car
ga tributária que incide sobre os juros, o Imposto
de Renda, que é mais importante; enfim, um con-'
junto de fatores que contribuem para termos uma

taxa de juros reais elevada. É importante lembrar
que o dinheiro é uma mercadoria diferente de
um automóvel, ou de um sapato, ou de um produ
to agrícola. Evidentemente, se eu resolver plantar
um produto agrícola até a abundância, até o ex
cesso, até o exagero, vou abaixar o preço desse
produto. Da mesma maneira se eu, por alguma
politica deliberada, aumentar muito a oferta de
automóveis ou de qualquer produto manufatu
rado. Mas com dinheiro não é assim. Aquantidade
de dinheiro é dada na economia; em termos reais
ela é dada. Posso ficar aumentando: se eu dispu
ser, para efeito de raciocínio, a velocidade da de
manda de dinheiro constante, em termos reais
ela é dada. De modo que o aumento do número
de instituições financeiras não aumenta significa
tivamente a quantidade de dinheiro para ser ex
portada. Pode aumentar alguma coisa, a poupan
ça e a captação, se eu tiver uma parte maior
etc. e tal. Mas não acontece a mesma coisa com
a produção. Este é um ponto muito importante
para termos presente. Portanto, acho como, aliás,
sucede em, praticamente, todos os países que
conheço no mundo, foi tese sustentada aqui, in
clusive por economistas ou por pessoas que vie
ram à Comissão, das mais diferentes tendências,
desde o Prof. Langoni, até o MinistroCelso Furta
do - que não tem sentido a comercialização
e a transferência remunerada desta carta patente.
Quanto a isto, realmente, não tem desacordo,
nem com a necessidade e a importância de se
expandir a oferta e de se adequar melhor o Siste
ma Financeiro, de romper ou diminuir o seu grau
de oligopolização. No entanto, acho que a aber
tura de agências ou de novas instituições tem
também que estar condicionada à autoridade mo
netária, para que ela seja administrada. Quando
ponho - inclusive não havia posto isso - além
de capacidade econômica, capacidade técnica,
já entramos em todo um conjunto de qualifica
ções, que, sem dúvida, tomam restritivaesta en
trada até pela subjetividade que alguns desses
conceitos envolvem.Então, não creio que se deva
privara autoridade monetária da possibilidade de
autorizar ou não, dependendo do que se trata.
Não podemos saltar de um extremo para outro
- eventualmente, esta questão de dinheiro envol
ve problema de poupança, questões muito sérias,
e, de repente, permitir uma expansão indiscrimi
nada das instituições financeiras. A minha única
preocupação é esta: a não expansão indiscrimi
nada. Quanto ao custo de, eventualmente, o Ban
co Central vender carta patente, esta não era a
minha idéia. Talvez isso não tivesse ficado claro,
quando refeito o texto. Mas, por exemplo, se um
banco tem cartas patentes hoje guardadas por
uma agência, a partir da disposição que passaria
a viger,ele não poderia vender essas cartas paten
tes, caso não fosse utilizá-las na abertura de novas
agências. Este é um assunto que deve ficar bas
tante claro. Sobre a questão externa, vejo, inclu
sive, que a posição colocada pelo Relator, pelo
que entendi, não diferemuito do espírito do n05SO
Substitutivo. Qual é o problema que temos com
questão das instituições estrangeiras? Não pode
mos, a meu ver, adotar uma norma geral na Cons
tituição. Se ficasse tal como se acha, estaríamos
adotando uma norma geral imperativa, em que,
praticamente, se impede, depois do prazo de um
ano, de funcionarem efetivamente instituições fi
nanceiras no Brasil.Não me refiroapenas às que
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têm escritório de representação etc. Esta é uma
medida geral, que pode revelar-se em casos parti
culares, extremamente prejudicial. O Brasil parti
cipa de três ou quatro bancos multinacionais para
fomentar comércio exterior: o Eurobrás, o Arla
bank, o Eulabank, enfim, são instituições multina
cionais das quais o País participa e que estão
assentadas em determinadas praças. Poderíamos
sofrer represálias com relação a isto. Trocamos
agência com a Argentina, no caso do Banco da
Província de BuenosAires com o Banco do Brasil;
com a Espanha, no caso do Banco Hispano-A
mericano e o outro, talvez,do Banco do Comércio
rior da Espanha, não me recordo exatamente.
Temos um banco associado como lraque. Pela
maneira como é apresentado o texto da Subco
missão, isto tudo obrigatoriamente terminaria
acabando, porque se trocou banco com a Espa
nha, por que havia o interesse de se fazer relação
comercial, e se é fechada a agência da Espanha
aqui, também terá que ser fechada essa na Espa
nha. Então, qual o critério que apresentamos?
Não há uma medida geral, mas, sim, três condi
ções que devem nortear a política brasileira com
relação aos bancos, às instituições financeiras es
trangeiras: a reciprocidade, os acordos ínterna
cionais e os interesses nacionais num sentido am
plo. Há coisas que não cabem, estritamente, na
reciprocidade, nem em acordos intemacionais,
como, por exemplo, a questão do Banco do Bra
sil-Iraque, que é um acordo não ratificado pelo
Congresso mas um acordo intemacional, tal co
mo está colocado, a nível de Constituição, com
a envergadura que tem. Então, a idéia é que tenha
mos esses três critérios, e se demanda ao Legis
lativo e ao Executivo, no sentido de que elaborem
uma lei. O Legislativo vai preparar uma lei que
regulará, dentro da Lei do Sistema Financeiro,
a presença do capital estrangeiro. Esta é a propo
sição, com base nesses critérios de natureza cons
titucional. Não sou a favor - e acho que poucos
devem ser a favor - da abertura indiscriminada
do mercado monetário brasileiro para os bancos
intemacionais. Que aconteceu, por exemplo, no
Uruguai, onde isso foi feito? Em pouco tempo,
havia apenas dois bancos de nacionalidade uru
guaia. Compartilho a idéia. O banco não traz tec
nologia, não é um aporte que habitualmente se
justifica, do ponto de vista de capital estrangeiro,
e não haveria razão que não a de interesses recí
procos. Por quê? Porque banco pode facilitar flu
xos de financiamento, expansão comercial no
mundo e vendas de serviços, como o Brasil tem
feito, apreciadamente para Países da Ásia e da
África, e que são boas exportações. E é de nosso
interesse mantê-las e expedi-las. Então, isto é im
portante. De repente, ouvi o argumento que não
foi mencionado pelo Relator, mas ouvi em algum
lugar, não me recordo onde - de que os depó
sitos dos bancos brasileiros no exterior são feitos,
muitas vezes por empresas brasileiras ou que ope- .
ram com o Brasil. É evidente. Se não estivessem
estes bancos brasileiros lá elas depositariam em
outros bancos, a menos que não se quisesse que
elas continuassem operando. Então, é muito im
portante que se tenha essa perspectiva. Acho que
o Sistema Financeiro brasileiro devepermanecer
restritivo com relação ao capital estrangeiro, ba
seado nestes critérios de interesse do desenvol
vimento do País. Isto é, além do mais, o que os
outros países fazem. Se há princípio da recípro-

cidade em muitos países é exatamente, porque
eles vêem a questão por essa perspectiva. Lem
braria ao ilustre Relator que boa parte dos bancos
estrangeiros existentes no Paraguai quiser instalar
um banco aqui. Não deixamos. E correremos o
risco de os bancos brasileiros terem que sair do
Paraguai. Para ser sincero, não sei se existe algum
banco paraguaio aqui, tenho até a lista dos bancos
que funcionam, mas não é o espírito da nossa
sugestão, que, acho, acolhe as preocupações re
veladas na Comissão Temática e as que pude
observar do conjunto dos Constituintes. Sobre as
atribuições conferidas ao Senado, nessa matéria,
se não me engano, são duas ou três. Uma delas
é a questão da dívida. Por quê? Porque as autoriza
ções de dividas para Estados e Municípios são
problemas com uma dimensão federativa. E o
Senado foi criado para isso, quer dizer para repre
sentar a Federação. Os Estados, pequenos e gran
des possuem uma representação idêntica no Se
nado. O Senado é uma instituição que tem agili
dade e tradição desse tópico. Daí a minha posição,
que submeto aos membros da Comissão. Sei que
alguns pensam diferente, mas teremos oportu
nidade de julgar qual o pensamento predomi
nante nesta matéria. Com relação à diretoria do
Banco Central, vejo o Senado também tradição
no caso da aprovação de Embaixadores etc. Acho
que podia perfeitamente desempenhar a função
da aprovação, da nomeação da diretoria do Banco
Central, já que o Senado representa realmente
a Federação, e este é um aspecto que pesa muitís
simo dentro da nossa política. Sabemos disso,
e aqueles que estão acompanhando a questão
tributária sabem como é importante. Para sermos
coerentes na questão tributária, também jogamos
para o Senado o caso das alíquotas interestaduais
e outras coisas assim. Com relação ao problema
da exigência prévia de que alguém, para ser dire
tor do Banco Central, não tenha sido diretor de
instituição financeira privada nos últimos quatro
anos, eu colocaria duas observações. Se vamos
dar ao Senado ou ao Congresso, se assim a Co
missão entender, a responsabilidade de aprovar
ou não uma indicação do Presidente da Repú
blica, evidentemente, o Senado ou o Congresso
analisarão o currículo da pessoa e terão todas
as condições para não aceitá-la, caso essa pessoa
esteja sob suspeição, pelo fato de ter trabalhado
aqui ou ali. O segundo aspecto - estou-me refe
rindo à questão anterior - é mais geral. Se levar
mos esta medida às últimas conseqüências, um
empresário da indústria dificilmente poderia ser
Ministro da Indústria e Comércio, ou um empre
sário da agricultura; um Ministro da Agricultura;
um empresário que recebeu crédito subsidiado
desse ou daquele banco oficial também não po
deria ocupar esta ou aquela posição; enfim, tería
mos todo um conjunto de restrições, que pode
riam ir crescendo, a ponto de termos de elaborar
um verdadeiro código de restrições a novos diri
gentes públicos, inclusive, com investigação da
vida das pessoas, para saber quais são os tipos
de correções, porque, muitas vezes, o cidadão
está no Conselho de Administração deste ou da
quele órgão. Parece-me, então, que, por isonomia
e pela lógica, a Constituinte deveria tratar este
problema como um todo. No caso específico do
Banco Central, não vejo por que, se fosse a ele
aplicado, e não o fosse a outras instituições fínan
ceiras do País, da mesma forma como o Banco

do Brasil, o BNDES e todo um conjunto do setor
público. Deveria ser aplicado por uma questão
de isonomia e de lógica, inclusive, na questão
a posteriori. Acho que seria ir muito além do
necessário e conveniente, para efeito de controle
da moralidade da Administração Pública, que de
ve ser controlada. Penso que, com a anterioridade,
o Congresso vai aprovar e, com posterioridade,
para que possamos refletir melhor sobre a ques
tão, inclusive, ampliando para o conjunto do setor
público, é que propusemos que isto vá para a
lei, para que o problema possa ser analisado com
lator, o caso do Presidente do Federal Reserve
Bank que tem de ter essa aprovação não implica
a necessidade de o copiarmos. Lá eles devem
ter suas razões. Como lá os bancos são estaduais
- esta é uma hipótese - qualquer pessoa ligada
ao sistema financeiro será ligada a um banco
estadual. E há problemas de bancos entre Esta
dos. O problema federativo nos Estados Unidos
está na origem da própria organização política
do País e, provavelmente, essa política se coloca
nessa perspectiva. Quanto à questão de retirada
de poder do Banco do Brasil, pedi um esclareci
mento ao Relator, quando ele falava em voz baixa.
Não está relacionado com a situação atual. Seria
com relação à proposta. O ponto básico está na
questão dos títulos. Em São Paulo, acontece exa
tamente o oposto do que o Relator afirmou. A
divida pública do Estado não é administrada pelo
Banespa - e seria muito nocivo se o fosse. Ela
é administrada pela Distribuidora de valores do
Estado - a Divesp.

O SR. CONSmUlNTE FERNANDO GASPA
RIAN - Afirmei que era o sistema do Banespa.

O SR. RELATOR (José Serra) - Mas não é
o sistema do Banespa. É a Divesp, que é absoluta
mente independente do Banespa, não tem nada,
ngorosamente, a ver com ele. O Banespa tem
a sua distribuidora, como banco comercial que
é. A distribuidora do Estado é a Divesp, da qual
foi Diretor-Presidente, inclusive, Andrea Callabi,
que aqui esteve. Este é um assunto que conheço
bem. O que acontece, então? A idéia básica não
é o enfraquecimento do Banco do Brasil, que
é o agente financeiro do Tesouro, no sentido de
que efetua os pagamentos. Temos duas possibili
dades, no caso de o Tesouro deixar o dinheiro
depositado no Banco do Brasil. Numa delas, o
Banco tem de manter o dinheiro guardado, como
diz o artigo. Quer dizer, ele não vai fazer aplica
ções. O Tesouro deixa lá, mas o banco não aplica.
Não há razão para isso. O Banco do Brasil, inclu
sive, não conseguiria guardar esse dinheiro que,
em certas circunstâncias, é maior do que o meio
circulante. Ficaria um dinheiro parado. Vou expli
car depois. Isto foi discutido aqui, a partir de uma
indagação feita pelo Constituinte Rubem Branqui
nho, que não está presente, na ocasião em que
aqui estiveram Adroaldo Moura da Silva e Andrea
Callabi. Isto foi razoavelmente esclarecido. Este
é o comentário a respeito da questão do Banco
do Brasil. Tal como se propõe no Anteprojeto,
o dinheiro teria de ficar guardado no Banco do
Brasil, como uma espécie de caixa-forte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - O que é proposto nãoé que fique
guardado, mas que seja aplicado em programas
prioritários.
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o SR.RELATOR (José Serra) - Não. É progra
ma prioritário quando são as empresas. Veja V.
Ex-:

"A execução orçamentária da União, bem
como a emissão e colocação de títulos da
dívida pública, serão procedidas pelo Tesou
ro Nacional através do Banco do Brasil SA.,
como seu agente financeiro, vedado a este
a utilização desses recursos, salvo quanto a
items de despesa previstos no Orçamento
Fiscal e autorizados pelo Tesouro para exe
cução por seu intermédio."

Então, o que não está previsto como despesa
do Tesouro tem de ficar guardado no caixa-forte.
Estaé a interpretação clara, a meu ver.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Ela é forçada.

O SR.RELATOR (José Serra) - No meu enten
der, não é apenas forçada. Em todo o caso, fica
a critério da análise dos membros desta Cornís
são, que prestarão atenção a este artigo. Por outro
lado, o Banco Central não distribuilucros; o Banco
do Brasil, sim, inclusive, aos acionistas minori
tários do setor privado. Mas o problema de deixar
no Banco Central é basicamente o seguinte: se
tenho caixa em mãos, por que eu vou pegar em
préstimos no mercado financeiro, ficar girando
dívidas,tomando a cada dia? Para maximizar, me
lhorar a utilização desse caixa, o que tenho de
fazer é diminuir a necessidade do giro da dívida.
Então, se deixo no Banco Central, dou a utilização
ótima para esse recurso, do ponto de vista do
Tesouro. Se, por acaso, eu deixasse no Banco
do Brasil e quisesse aplicar, digamos, como cré
díto subsidiado, o Tesouro poderia entregar ao
Banco do Brasil, emprestar o crédito subsidiado,
aí dentro do Orçamento, que tem de estar apro
vado pelo Congresso. Ninguém defendeu aqui,
nem está no Anteprojeto, que o Legislativo não
tenha condição de examinar a utilização dos re
cursos públicos. Quer dizer, se há recurso que,
ao invés de diminuir o giro da dívida pública, o
custo da dívida pública, vai ser aplicado como
empréstimo de fomento, subsidiando isto e aqui
lo, que isto seja decidido no Orçamento e que
passe pela instância do Congresso. Este me pare
ce um ponto fundamental. Então, não há a mais
remota idéia de enfraquecimento do Banco do
Brasil. Não há qualquer idéia nesse sentido. O
Banco do Brasil é uma instituição que atua de
maneira eficiente, que procura ter lucro, porque
tem de responder a acionistas. Na verdade, a colo
cação de títulos exclusivamente pelo banco é um
fator limitativo,do ponto de vistado Tesouro, mais
do que um fator de apoio ao Banco do Brasil
ou à melhor utilização de recursos por parte do
Tesouro. O melhor esquema é, exatamente, aque
le que prevalece em alguns Estados, como São
Paulo, em que há uma separação entre o seu
banco, como é o caso Banco do Estado, e a
instituição que controla, que emite os seus títulos,
que cuida da sua dívida pública, exatamente para
que não haja confusão e que recursos públicos
não sejam utilizados sem que o Congresso tenha
a possibilidade de se manifestar a esse respeito.
Vejamos o aspecto do depósito de empresa. Os
artigos do antigo texto não têm correspondência
com o atual; portanto, peço desculpas aos Consti
tuintes pela demora de alguns artigos, já que os

númerosmudaram completamente. Vejamos co
mo estava no texto original e como nós o puse
mos. O texto diz:

"As disponibilidades de caixa da União e
de todas as entidades sob seu controle ou
a ela vinculadas, bem como as dos fundos
de pensão de todos os seus servidores púbh
cos e empregados, serão depositados em
instituições financeiras sob o controle da
União, a fim de prover recursos para aplica
ções prioritárias."

Sobre o parágrafo único, que vem em seguida,
eu comentarei posteriormente. Como está a nos
sa redação?

"Parágrafo único. Asdisponibilidades de
caixa da União serão depositadas no Banco
Central do Brasil,Asdos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como dos
órgãos ou entidades do Poder Público e das
empresas por ele controladas, em institui
ções financeiras oficiais,ressalvados, em am
bos os casos, os impedimentos de natureza
operacional ou geográfico, previstos em lei."

Não creio que a redação deste artigo contrarie
o espírito da Subcomissão quando o aprovou.
Por quê? Em primeiro lugar, a razão que eu deva
a respeito da questão de caixa O Caixa tem de
ser utilizadopara diminuir a necessidade da dívida.
Isso é absolutamente essencial. Segundo, deixar
para as instituições financeiras destinarem recur
sos para aplicações prioritárias, sem que isso este
ja aprovado no Orçamento, não tem sentido. Quer
dizer, se tiver aprovado no Orçamento, então o
Banco Central entrega esses recursos mediante
autorização do Tesouro. Este é que é o modelo.
Não se trata de tirar funções de fomento das insti
tuições financeiras oficiais, absolutamente. Trata
se, simplesmente, de o Tesouro entregar os recur
sos quando o Legislativoaprovar a utilização dos
mesmos. Isso é absolutamente essencial e corres
ponde àquilo que tantas vezes se observou, que
é a necessidade de controlarmos os gastos do
Govemo Federal, inclusive, aqueles feitos sob a
forma de subsidios creditícios. Ora posteriomen
te, fixaque:

"As disponibilidades de caixa da União se
rão depositadas no Banco Central do Brasil,
As dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios,bem como dos órgãos ou entida
des do Poder Público e das empresas por
ele controladas em instituições financeiras
oflcíers ou." - que, inclusive, corresponde
ao espírito do artigo... "ressalvados em am
bos os casos, os impedimentos de natureza
operacional ou geográfico, previstos em lei".

Ora, o que acontece, por exemplo, do ponto
de vista geográfico? A Petrobrás pode estar ope
rando num País que não tenha agência oficial
brasileira. Nós podemos ter uma Embaixada num
país onde não haja instituição oficial brasileira.
Vamos introduzir na Constituição, agora, essa mi
núcia quanto ao problema de exceção? Certos
lugares podem não dispor de agências financeiras
oficiais próximas. Podem surgir problemas de na
tureza operacional, às vezes, de descontos de du
plicatas que a empresa se vê constragida a fazer
uma instituição financeira privada. Enfim, haveria
problema de recolhimento. Por exemplo, as con
tas de energia elétrica, em alguns lugares, são

recolhidas pela rede pública e privada. Do ponto
de vista dos consumidores, seria um transtorno
imenso obrigá-los a utilizar apenas instituições
financeiras públicas. É inevitável, nesse caso, a
circulação de recursos em instituições privadas.
Agora, diferencial, que é o conceito de caixa ou
não, colocado na Constituição, seria uma restrin
ção tremenda. Por isso é que fizemos essa ressal
va, para não induzir à paralisia. Não fomos levados
pelo espírito da coisa, mas, realmente, pelo espí
rito strieto sensu, mesmo no caso do exterior,
que é mais claro. E onde não há agências finan
ceiras públicas, como se fariam os depósitos de
eventuais empresas ou instituições brasileiras lá
presentes? Temos aí um problema. Evidentemen
te não se iria depositar em outro país ou coisa'
do gênero. Então, como estamos tratando de uma
Constituição, que é norma geral, impositiva, cum
pre tomarmos cuidado com essas situações mui
to rígidas Este foio espírito do nosso Substitutivo,
no caso deste artigo. No caso da Diretoria do
Banco Central, já tiveoportunidade de falar.Quan
to ao Conselho Monetário Nacional, creio que
realmente muito pouca gente hoje defenderia, di
gamos, o caráter democrático ou eficiente dessa
ínstíturção que, inclusive, sabemos perfeitamente,
é uma instituição pela qual responde o Ministro
da Fazenda. De fato, ele é o Conselho Monetário
Nacional, inclusive, com representação inadequa
da, enfim, todo um conjunto de coisas. Agora,
a meu ver, não é objeto da Constituição o disposto
nas Disposição Transitória: "art. 16 - fica extinto
o Conselho Monetário Nacional". E aí? Quer dizer,
nós estamos propondo algo que vá mais além:
um Código de Finanças Públicas em uma lei fi
nanceira que reformulem os papéis atribuídos ao
Conselho Monetário, que pode mudar de nome,
pode deixar de existir, pode ser trnsformado em
outra coisa, pode ter outro caráter de represen
tação etc. Esse, na verdade, é o espírito da idéia.
Isso não equivale, mesmo remotamente, a qual
quer apreciação excessivamente positiva do que
representa o Conselho M01.~...iriO Nacional. Que
ria ainda fazer alguns outros comentários sobre
pontos não abordados pelo Relator, pelo menos
não os captei, que me parecem importantes e
nas quais também fizemos modificações. É o ca
so, por exemplo, do art. 4°, DI, que fala da neces
sidade de aprovação pelo Congresso "das opera
ções internas e externas de qualquer natureza".
Introduzimos uma modificação no sentido de o
Congresso aprovar limites globais, e não acompa
nhar caso a caso cada operação. A restrição ora
comentada - inclusive isso nas justificativaspara
o nosso Anteprojeto - praticamente poderia imo
bilizaras instituições brasileiras no exterior, sejam
empresas, sejam bancos etc. Para se fazer uma
operação de um dia da Petrobrás no Oriente Mé·
dío, precisana uma autorização do Congresso, por
Irrisória que fosse, se isso estivesse na Consti
tuição. Por isso, procuramos adequar melhor, pa
ra que esses problemas não ocorram. Ainda com
•elação à idéia que não foi tocada aqui, da Comis
são Mista a ser organizada o Congresso , esta
teria poderes para revogar medidas de política
cambial, monetária ou creditícia do Governo ad
referendum do Congresso Nacional, que depois
julgaria se isso estaria certo ou não. Acho, particu
larmente, que a função do Congresso é legislar,
é controlar. é fiscalizar, mas não é substituir o
Poder Executivo. Em nenhum regime parlamen- _

I
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tar, por mais parlamentar- que seja, existe essa
substituição. Há uma delegação de funções exe
cutivas que pode ser suspensa, na hipótese de
um regime parlamentar, caso se entenda que elas
não sejam exercidas adequadamente. No Brasil,
no regime presidencialista atual, nós não sabe
nstituição, mas esse controle é feito através do
voto.Então, o que aconteceria? É o exemplo que
dei na justificação do Substitutivo: se, por exem
plo, o Poder Executivo fizesse uma maxidesvalo
rização, suponhamos que o fizesse numa sexta
feira; a Comissão se reúne dentro de 3 (três) a
4 (quatro) dias precisamente na segunda e terça
feiradiscute, chega a uma deliberação e suspende
a medida 4 (quatro) ou 5 (cinco) dias depois.
Mas, enquanto isso já teria havido a maxidesvalo
rização; então, retrocede a medida. A matéria vai
para o Plenário do Congresso. Suponhamos que
demore duas a três semanas, e o Congresso apro
va a maxidesvalorização. Isso seria, do ponto de
vista da economia, uma desorganização comple
ta. Realmente, não há condição. Estou dando um
exemplo extremo, mas, se a Constituição ordena,
deveria ser assim. O exemplo poderia ocorrer per
feitamente, e diria que no caso de maxidesvalo
rização, poderia até ser inevitável. A meu ver, isso
não é função do Poder legislativo. Se ele entende
que a política monetária cambial e fiscalitícia foi
mal conduzida, ele tem de acionar os seus meca
nismos para que isso seja reformulado através
dos mecanismos de controle, fiscalizaçãoe deci
são de elocação de recursos. Por isso é que supri
mimos esse artigo. Estou fazendo menção a isso
porque o nobre Relator não o havia mencionado
na sua exposição. Reza o art. 6° do Anteprojeto:

"Art. 6° É vedado ao Banco Central fi
nanciar direta ou indiretamente o Tesouro
Nacional, Distrito Federal, Estados, Territó
rios e Municípios, bem como efetuar opera
ções de crédito que não sejam destinadas
à promoção da liquidezbancária."

O dispositivo, na forma como está redigido,
sem qualificar o problema do Tesouro - o que
fizemos, acrescentando a isso um parágrafo 
implicariaque o Banco Central não poderia com
prar títulos do Tesouro no mercado ou seja, não
poderia comprar diretamente, que é o espírito
de todos, e nem no mercado. A meu ver, não
intencionalmente, mas na forma como foiinscrita
essa medida, representaria um corte monetarista
que não é desejado nem pelos monetaristas mais
ortodoxos. O Banco Central não poderia comprar
títulos do Tesouro; se ele tivesse que se financiar,
compraria títulos do setor privado, faria subir as
taxas de juros, colocaria os títulos públicos em
posição desmerecida em relação aos títulos priva
dos etc. Isso corresponderia, inclusive,ao pensa
mento contrário à presença e ação do Governo
na economia, muito além daquela aceita pelos
membros da Comissão e, estou certo, inclusive,
é o espírito que norteou a elaboração desse Rela
tório. Procuramos corrigir esse problema, acres
centando um parágrafo pertinente ao assunto. Na
questão do seguro, aproveitamos essa idéia 
ademais, foi sublinhado pelo Relator e pelo Presi
dente da Comissão temática como muitas das
que foram postas pela Comissão; nosso trabalho
se baseou no trabalho da Comissão - mas aper
feiçoamos o art. godo Anteprojeto, que dizia:

"Art. 9° A União, através de suas institui
ções financeiras, não se responsabilizará pe
los depósitos ou aplicações nas instituições
fínanceiras privadas."

Não vimos razão para responsabilizar a União
pelos depósitos nas instituições financeiras, co
mo, por exemplo, nos bancos estaduais. Não há
razão para isso. Mantivemos o espírito de que
a União não se responsabiliza pelo que ocorre
nas instituições financeiras. É claro que a União
é acionista majoritária e será, fatalmente, a res
ponsável. Mas, nas instituições privadas, incluí
mos as estaduais, que formarão esse fundo a
ser regulamentado por lei,mas com seus próprios
recursos, para poder cobrir isso. Aproveitamos
e acreditamos que aperfeiçoamos essa idéia. No
caso do art. 10, parágrafo único do Anteprojeto,
da forma como está redigido, fica implicitoquan
do diz:

"Parágrafo único. Asoperações de câm
bio das empresas, autarquias e fundações
pertencentes ou controladas, direta ou indire
tamente, pela União Federal, pelos Estados,
Distrito Federal, Territórios Federais e Muni
cipios serão feitos pelos respectivos bancos
estatais."

Isso é um pouco da aparência de que os Municí·
pios deveriam ter os seus bancos também. Quem
não tem banco teria que criá-lospara poder fazer
operações de câmbio. Embora mantendo o espí
rito desse artigo, melhoramos a redação para eli
minar essa espécie de exigência que se colocava
entre operação cambial e criação de bancos esta
tais. Concluindo, voltariaao ponto inicial, apresen
tado na introdução do Relatório que trouxe à Co
missão, quando se fala dos aspectos do Sistema
Financeiro. Creio que o Substitutivo, tal como foi
apresentado, representa um aperfeiçoamento do
Anteprojeto, naqueles que seriam seus aspectos
essenciais, claramente desejados a nível do que
me parece ser o pensamento predominante na
nossa Comissão. E isso será testado e corrigido
através das emendas e da votação que teremos.
Insistoneste ponto: através desse projeto, o Poder
legislativo assume o controle efetivodo endivida
mento público, seja o direto, seja o indiretamente
da concessão de garantias que mantivemos, aten
dendo à preocupação da Comissáo, só que subor
dinamos a concessão de garantias à própria lei
do Legislativo. Não é como hoje. Não acontecerão
aqueles problemas de garantias ocorridas antes,
porque, para se dar garantias para o setor privado,
será necessário autorização legislativa. Aleideverá
estabelecer de que maneira isso terá que ser feito.
Paralelamente, acho que a participação do capital
estrangeiro fica regulamentada no âmbito da
reestruturação do sistema financeiro, no sentido
de resguardar os interesses nacionais. A lei do
Sistema Financeiro Nacional e o Código das Fi
nanças Públicas permitirão reestruturar o sistema
financeiro público e privado,estabelecendo novas
regras pertinentes à organização e funcionamento
desses sistemas. Repito que, para mim, o êxito
da reformulação e da consolidação desses corpos
legais deverá ser a promoção do desenvolvimento
equilibrado, com juros compatíveis com a produ
ção, a transparência das operações, sobretudo
as que envolvem o setor público, o controle social
do gasto e da dívida pública e a inibição da espe-

culação improdutiva como prática generalizada
é hoje na vida econômica do País. Esses os co
mentários que queria fazer,em termos mais gené
ricos e em termos mais específicos, sobre as con
siderações expendidas pelo Relator da Subcomis
são do Sistema Financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Agradeço ao RelatorJosé Serra a exposição sobre
pontos do Sistema Financeiro e dou a palavra
ao Constituinte Joaquim Bevilácqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVIlÁC
QUA - Sr. Presidente, aproveitando a oportu
nidade de permanência dos Constituintes Fernan
do Gasparian e José Serra, louvo a brilhante expo
sição do ConstituinteJosé Serra, Entretanto, com
relação ao art 62, § 2°, combinado com o art.
71, inCISO li,queria fazer uma indagação ao nobre
Relator, até concordando com a exposição no
tocante ao espírito federativo.

O art. 71 inciso li, faz remissão ao art. 62, §
2° "Da competência privativa do Senado." Obser
vei atentamente que o Relator justificou a transfe
rência do Congresso para o Senado, tendo em
vista a Federação. O Senado representa os Esta
dos, e os Deputados, evidentemente, representam
o povobrasileiro, independentemente do Estado
pelo qual tenham sido eleitos. Parece-me e aí
faço uma ponderação ao nobre Relator - que
ele elenca as atribuições do Congresso Nacional
- aí vem matéria financeira, normas gerais de
DireitoFinanceiro etc. etc., que caberiam melhor
aqui, talvez como o inciso VII - aquilo que está
hoje como competência privativa do Senado, atra
vés quer do art. 62, § 2° da lei que vier a ser
aprovada, quer do art. 71, ou seja, a escolha do
Presidente e dos Diretores do Banco Central. Isso
representa desrespeito à Federação e também,
ou principalmente, ao povo brasileiro. N pare
ce-me que seria uma atribuição do Congresso
Nacional,e não especificamente do Senado. Foge
da raiz da argumentação do nobre Relator. Con
cordaria até, em tese, com relação aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, preservan
do-se o espírito federativo.Mas as atribuições que
o nobre Relator dá ao Banco Central, a impor
tância do Banco Central no contexto da política
econômico-financeira parece que comportariam
participação maior do Congresso Nacional, um
foro mais amplo, e não apenas do Senado Fede
ral. Era essa a restrição e a observação, para que
o nobre Relator refletisse e quem sabe, pudés
semos inserir essa competência no inciso VII do
elenco de atribuições do Congresso, e não no
da competência privativa do Senado, com todo
o respeito pelos nobres Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Continuam abertos os debates.

Concedo a palavra ao Constituinte José Carlos
Vasconcelos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS-Sr. Presidente, Sr. Relator,o Cons
tituinteJosé Serra, a exemplo de inúmeros outros
companheiros nossos, tem ressaltado a dificul
dade da elaboração de um texto constitucional
referente ao Sistema Financeiro, pela falta de tra
dição que existe,não só nas nossas Constituições
- aquelas que foram elaboradas no Brasil até
hoje - mas também na maioria ou na quase
totalidade das Constituições do mundo inteiro.
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Na verdade, essa foi uma preocupação, desde
o primeiro momento, na nossa Subcomissão, en
frentada por todos os seus membros, principal
mente pelo seu Presidente, o Senador CidSabóia
de Carvalho,e pelo seu Relator,o Deputado Fer
nando Gasparian. Depois de consultas múltiplas
que foram feitasà sociedade brasileira,do esforço
dos membros da Comissão e do seu Relator,che
gamos ao texto, que foi aquele aprovado pela
Comissão. Após a aprovação - e isso temos de
discutir de maneira bem franca e muito aberta
- instalou-se na imprensa brasileira toda uma
polêmica de condenação ao Anteprojeto do Rela
tor, também procurando incompatibilizar o Rela
tor da Subcomissão, o Constituinte Fernando
Gasparian, e o Relator da Comissão temática,
ConstituinteJosé Serra. Acho que, a partirde ago
ra, temos de fazer um esforço muito grande no
sentido de observar e de sentir o trabalho que
foi feito a nivel de Subcomissão e do que está
sendo feito a nívelde Comissão temática, deixan
do de lado todo esse trabalho da imprensa, que,
em algum momento, pode ter representada a ver
são exata de fatos ocorridos, de desentendimen
tos possíveis,mas que, na realidade, são aprovei
tados no sentido de não fazeravançar, nesse capí
tulo do Sistema Financeiro,o trabalho dos Consti
tuintes. De certo, o ConstituinteJosé Serra decla
rou aqui que procurou ser fiel ao máximo, não
só quanto ao Substitutivo da Comissão, mas
quanto ao das demais Subcomissões, ao texto
original.

Não quero aqui menosprezar o valordo Consti
tuinte José Serra, mas acho que para S. Ex" foi
fundamental o trabalho realizado pela subcomis
são e a contribuição inestimável do seu Relator,
Constituinte Fernando Gasparian, abrindo um
campo inteiramente novo e trazendo sugestões
as mais pertinentes e avançadas. Estou fazendo
essas declarações para dizer quero, quando leio
o Relatóriodo ConstituinteJosé Serra, se encon
tro divergências - isso é natural- em referência
ao relatório do Constituinte Fernando Gasparian,
encontro também todo o esforço do Constituinte
Fernando Gasparian e dos nossos companheiros
das subcomissões, aproveitado dentro da visão
que tem o relator, de uma forma progressista,
que significa a conquista efetiva dos trabalhos
desta Constituinte. Se destaco, por exemplo,
aqueles pontos que foram os essenciais, como
o dos bancos estrangeiros, a nossa opção, apesar
do conflito existente na comissão, foi para que
não se permitisse o depósito nos bancos estran
geiros. Lembro-me de que, quando votei aquela
matéria - estávamos votando um destaque do
Constituinte Sérgio Werneck - a minha preocu
pação e fiz a opção pelo texto do relatório, por
falta, ou de subsídio ou de uma alternativa mais
válida. Mas, em relação ao texto constitucional
inexistente,de uma políticabrasileira,temos aqui,
em termos de Constituição, todo o controle que
vai ser feito pela legislação ordinária, que pode
não levar, evidentemente, por motivos técnicos
exaustivamente apresentados, à proibição de de
pósitos, mas vaivincular aos interesses nacionais,
aos acordos internacionais e aos critérios de reci
procidade. Se vamos analisar, por exemplo,a car
ta patente, estamos vendo aqui aceita aquela idéia

, que floresceu no seio da Subcomissão conduzida
pelos Constituintes CidSabóia de Carvalhoe Fer-

nando Gasparian, como seus presidentes e rela
tor, aquilo que é essencial, ou seja, não permitir
a empresas que, por fraude, por corrupção, ou
por má administração tenham vendido a carta
patente que lhe foi concedida pelo Banco Central
e com isso se beneficiarem de algo que deveria
servir apenas de controle de autorização e de fis
calizador do sistema bancário. Com relação ao
Banco Central, também temos avanços substan
tivos, porque passa a ser objeto de deliberação
do Parlamento a aprovação, nomeação e desti
tuição dos seus diretores. Aqui, numa opção do
Senado Federal. A mim me parece até mais ade
quado do que do próprio Congresso Nacional.
Defendia a existência de uma Comissão Perma
nente, que tratasse desses problemas do Sistema
Financeiro, à qual caberia, de maneira moderna
e eficiente,a aprovação disso, e não ao Congresso
como um todo. A não prevalecer a comissão,
parece-me que o Senado Federal, tendo a repre
sentação, em número igual, de todos os Estados,
é o fórum apropriado para deliberar sobre assun
tos que representem os interesses de cada Esta
do. Tivemos também um assunto que surgiu de
debates inúmeros e que foi produto de todo o
trabalho da comissão, às vezes com companhei
ros contrários à idéia, que foi aquela opção feita
com muita propriedade pelo ConstituinteFernan
do Gasparian e aproveitada pelo ConstituinteJosé
Serra, da proibição de a União garantir os depó
sitos ou captações das instituições financeiras.
Lembro que o primeiro texto apresentado pelo
Constituinte Fernando Gasparian incluía os ban
cos estaduais também nessa proibição da União,
excluindo somente aqueles bancos federais, con
trolados pela União, por exemplo, o Banco do
Brasil, o BNDES, o BNCCe a Caixa Econômica
Federal. Enfim, o que quero dizeré que devemos
ter responsabilidade e consciência para deixar
muito claro que a Subcomissão do Sistema Fi
nanceiro apresentou um trabalho que serviu co
mo contribuição fundamental à elaboração do'
Relatóriodo Constituinte José Serra. Temos que
eliminar a idéia, que foi implantada, de que o
Relatório do Constituinte José Serrá derrotou
aquelas idéias da subcomissão. Não é verdadeiro
que ele acabe, como foiversão da imprensa, com
aquelas conquista propostas pelo Relatorda Sub
comissão, Constituinte Fernando Gasparian. E
por que temos que deixar de lado esses aspectos
emocionais? Para termos, até, novas conquistas,
novos aperfeiçoamentos no relatório finalque se
rá elaborado pelo' Constituinte José Serra Pare
ce-me que falta, nesse relatório, tratar do proble
ma regional. Já debati a questão exaustivamente
com o Constituinte Fernando Gasparian e, tam
bém, a este assunto me reportei, em diálogos
com o ConstituinteJosé Serra. Quando determina
que a lei complementar aprovará um Código Fi
nanceiro, S. Ex"está fazendo um avanço substan
tivo para o controle através do Parlamento, do
Congresso Nacional, das atividades do Sistema
Financeiro. Mas S. Ex" não se referiu uma vez
sequer à questão regional que debatemos na sub
comissão do Sistema Fmanceiro. Apesar de ter
sido muito tímida a posição da subcomissão, não
por culpa do seu Relator, que adotou, inclusive,
medidas nesse sentido, o ConstituinteJosé Serra
retirou do projeto emenda proposta pelo Consti
tuinte Francisco Rollemberg, que determinava
que os depósitos ou outras captações efetuadas

em macrorregiões menos desenvolvidas não po
deriam ser transferidos para aplicações nessas
regiões. Parece-me que, se não determinasse o
texto constitucional, isso poderia constar como
orientação, o que não foi feito, para elaboração
do Código de Finanças ou da Lei, como ele se
refere no Sistema Financeiro Nacional.Também
não foi contemplada pelo ConstituinteJosé Serra
emenda que, antes, haviasido aprovada pelo Rela
tor, Fernando Gasparian, e que não foi aprovada
pela subcomissão, que trata de determinar que
as instituiçõesoficiaisde crédito, de âmbito nacio
nal, apliquem seus financiamentos e investimen
tos levando em consideração parâmetros que per
mitam o desenvolvimentodas macrorregiões me
nos desenvolvidas. Tive o cuidado, inclusive, de
apresentar emenda ao substitutivodo RelatorFer
nando Gasparian, rejeitada pelo RelatorJosé Ser
ra e que tinha esse espírito. Dizia eu, na emenda,
que as aplicações e investimentos dos bancos
oficiaisde âmbito nacional seriam aplicadas pelas
macrorregiões geográficas do País, levando em
consideração parâmetros que permitissem a su
peração dos desníveis regionais, de acordo com
o que a lei regulasse. Pareceu-me muito severo
o RelatorJosé Serra quando rejeitou essa emen
da, porque ela trata de estabelecer inúmeros parâ
metros para outro tipo de ação do Sistema Finan
ceiro. Agora, a nívelde Comissão Temática, não
procurei fixar os parâmetros que já havia marca
do; procurei fixar, a nívelde subcomissão, o crité
rio pela população das macrorregióes, o inverso
heiros do Norte, sempre que trato deste assunto,
há uma opção muito clara dos técnicos em situar
que este é um tema para legislação ordinária,
mas estou vendo, nos relatórios apresentados,
que são fixadosparâmetros que determinarão co
mo se deve conduzir a legislação ordinária. E,
se consideramos que o crédito deve ter um fim
social, por que não determinar também que se
encontrem os parâmetros para, dentro dessa vi
são social, eliminar as diferenças existentes entre
as macrorregiões do País? Há quem diga que
o crédito é produto da demanda existente e isso
ouvi de inúmeros técnicos - mas, como a agili
dade da legislação ordinária,poderemos adequar
perfeitamente essa demanda à exigência maior,
que é eliminaras diferenças que separam regiões
e seres humanos neste País. Por isso, apelaria
ao Relator, Constituinte José Serra, no sentido
de que refletisseprofundamente a respeito disso.
Não estou querendo, em relação aos investimen
tos, determinar os parâmetros, mas orientar a le
gislação ordinária, no sentido de que ela procure,
da maneira dinâmica que lhe cabe fazer, eliminar
objetivo e justamente essas diferenças entre as
regiões. Esta semana - permita-me, Sr. Presi
dente, alongar meu pronunciamento, porque este
é um tema que me empolga - li uma crônica
do Senador Fernando Henrique Cardoso, publi
cada na "Folha de S. Paulo", em que fazia uma
análise interessantíssima sobre esta questão re
gional.Ele diz-veja bem, como sociólogo, como
conhecedor da ciência social - que teme muito
a questão regional, que considera a cultura regio
nal. Com certeza ele gosta de Bumba-meu-boi
dos Reisados e das Cirandas, mas acredita que
a questão regional serve para encobrir os interes
ses das elites regionais; por isso ele teme investi
mentos no Nordeste. Acredita que os investimen
tos devem ser feItos nos centros produtores do
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País, onde se encontra, inclusive, a população nor
destina. E, aí, a visão é colonialista, transfere a
posição do Nordeste para São Paulo e fazos gran
des investimentos em São Paulo, sem que haja
uma opção modema e pelo desenvolvimento das
regiões menos desenvolvidas. Não quero dizer
que o relator da nossa subcomissão, o Consti
tuinte Fernando Gasparian, ou o Relator da Co
missão Temática Constituinte José Serra, tenham
essa visão. Acho até que é um delírio de "cientista
social" essa posição do Senador Fernando Henri
que Cardoso. Quero dizer que ela não é possível,
no momento em que se colocam parâmetros so
bre diversos assuntos na Constituição - não que
ro ser cansativo e ler aqui, como se diz, que deve
ser eleita a Diretoria do Banco Central, ou como
se deve fazer a aplicação dos recursos da União
- e não se tem a opção de determinar que a
legislação ordinária trate de eliminar, através da
aplicação de investimentos - não de capital de
giro - as diferenças existentes entre as macror
regiões do País. E, veja bem, Sr. Relator, se os
financiamentos são produtos da demanda, eles
também são indutores do desenvolvimento. Não
precisava dizer isto para uma das mais lúcidas
inteligências do País, de economista comprome
tido com o social, com as transformações de que
este País precisa se determinasse os parâmetros
na Constituinte, reconheço que estaria impedindo
um ajustamento às necessidades do momento,
da conjuntura. Mas, se jogo isso obrigando a legis
lação ordinária, acho que seria um ato de justiça
com as regiões menos desenvolvidas. Acho mais
ainda: se o Constituinte não assumir esta postura,
ele não estará adotando uma atitude moderna
de transformação das injustas estruturas sociais
e de transformação dessa diferença enorme, terrí
vel, entre regiões e entre seres humanos. Eram
estas as ponderações que gostaria de fazer a res
peito da palestra do Relator Fernando Gasparian
e das observações do Constituinte José Serra.
Chamo finalmente - repito - a atenção do rela
tor da subcomissão, que devena estar em contato
com o Relator da Comissão Temática, tentando
melhorar os progressos aqui obtidos para a emen
da do Constituinte Francisco Rollemberg e a
emenda que apresentei a essa Comissão Temá
tica, as duas rejeitadas uma porque foi expurgado
o relatório aprovado da subcomissão e outra por
não aceitar emenda aditiva da minha autoria, para
que se trate especificamente desse assunto. Que
ro agradecer ao Presidente a liberdade que me
foiconcedida de ultrapassar os três minutos deter
minados e quero dizer que, de fato, estamos ob
tendo ganhos efetivos, mas que não podem deixar
de lado essa questão regional, porque assim exige
a consciência não só do Nordeste, mas da Nação
brasileira.

o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Constituinte Adhemar de Barros
Filho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.
Constituintes, gostaria de esclarecer com o Cons
titumte José Serra, ilustre relator desta comissão,
alguns artigos que não ficaram, no meu modo
de ver, suficientemente claro. No art. 29, por
exemplo, S. Ex" coloca a sistemática orçamen
tária e estabelece que são -aprecíados o Orça
mento Fiscal, compreendendo as entidades vín-

culadas, o orçamento das empresas estatais, área
da administração indireta, e o orçamento da Previ
dência Social. Gostaria de saber do nobre Consti
tuinte como seria colocado o chamado Orçamen
to Monetário.

O SR. RELATOR (José Serra) - Essa questão,
Constituinte Adhemar de Barros Filho, refere-se
mais à área do Orçamento, não à do Sistema
Financeiro, que estamos discutindo. Mas respon
do de toda maneira.

o SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Pois não.

O SR. RELATOR (José Serra) - É a única,
não?

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Não tenho meia dúzia de pergun
tas. Não sei se o Presidente me permite colocar
todas elas.

O SR. RELATOR (José Serra) - Por favor, pre
feria anotar e responder depois, porque, pela or
dem que o Presidente está dando, respondemos
a um grupo de questões colocadas.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Pois não. O art. 29, evidentemente,
escapa à área orçamentária e penetra na área
da sistemática financeira. A segunda questão
aborda o art. 30, item I. V.Ex' propõe - e inova
nesse sentido - que o Poder Executivo enca
minhe ao Congresso Nacional, "até oito meses
antes do início do exercício financeiro, o projeto
de lei de diretriz orçamentária". Na realidade, o
que é este projeto de lei? Quais são as suas carac
terísticas e qual é o seu objetivo? De certa forma,
não estará condicionando o próprio Orçamento,
amarrando-o, limitando-o com oito meses de an
tecedência? Não é um erro limitar o Orçamento
através de um projeto de lei de diretriz orçamen
tária? Essa é a segunda questão. Terceira questão:
V.Ex" coloca no art. 42, algo que chama a atenção.
"Art. 42 - Em todos os órgãos e entidades da
Administração Pública, direta ou indireta, bem co
mo as fundações supervisionadas, serão obriga
das a divulgar, semestralmente no Diário 00·
cial, ...".lsso me parece um registro cartoríal, ilus
tre Relator. Se é apenas um registro cartoríal de
encargo...

O SR. RELATOR (José Serra) - Qual é o arti
go? Desculpe-me.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS ALHOS- É o arl 42. Se é apenas um registro
cartorial, entendo que é desnecessário. Entendo
que é preciso - agora, passando para o art. 21,
§ 2° - uma discussão de forma mais ampla.
Isso está um pouco descosturado. Examinamos
o seu projeto inteiro, depois voltamos atrás. No
art. 21, § 2°, V.Ex' propõe: "§ 2°- Na distribuição
dos recursos do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal, vinte por cento serão
destinados exclusivamente às unidades federadas
cuja renda per capim seja inferior à nacional".
Entendo que é imperativa uma discussão mais
ampla, porque, veja bem V.Ex', acima da média
nacional estão São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Distrito Federal e se não me enga
no, Minas Gerais.

O SR. RELATOR (José Serra) - São Paulo,
Riode Janeiro, Paraná, Santa Catarina, RioGrande
do Sul. Não tenho certeza.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- E o Distrito Federal?

O SR. RELATOR(José Serra) - Mato Grosso.

O SR. CONSTITWNTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Mato Grosso, não. Mato Grosso
está próximo. Então, veja bem V. Ex', a maioria
dos Estados brasileiros está abaixo da média na
cional. Entendo que 20% do FPE para o Fundo
Especial é muito pouco. Esta matéria exige dis
cussão mais ampla. Pessoalmente, não na visão
de São Paulo, mas numa visão nacional, em nivel
de destaque, não sei se votaria com o Substitutivo
de V.Ex"Reservo-me o direito de votar em sepa
rado. No art. 25 - Fundo de Descentralização
V.Ex' sugere a transformação do Finsocial, dizen
do que "será destinado ao custeio da descentra
lização de serviços, da União para Estados e Muni
cípios." Pergunto quem fará a conciliação entre
essa redução - ou essa transferência de encar
gos - com aqueles recursos provenientes do
Finsocial ou do Fundo de Descentralização criado
pelo art. 25? Parece-me que ficou um pouco no
espaço esta proposição. Voltando ao tema que
foi abordado pelos companheiros que me antece
deram, passo ao art. 24. Quem elaborará e fixará
em lei complementar as alíquotas máximas do
Imposto sobre Vendas a Varejo? Presumo que
seja uma lei complementar estadual, mas V. Ex'
não define.

O SR. RELATOR (José Serra) - Que artigo
é este?

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - É o art. 24. Por último, o art.
62. Já debatido o tema das cartas patentes no
§ 1°, V. Ex' diz com toda clareza, no item I do
art. 62...

O'SR. RELATOR (José Serra) - Qual o artigo?

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - É o art. 62, item I: "Art. 62. A
lei do Sistema Financeiro Nacional disporá, inclu
sive, sobre: I - a autorização para o funciona
mento das ínstítuíçõesfinanceiras.," É o principio
da carta patente. Logo abaixo, V. Ex" diz, no §
1° - A autorização a que se refere o item I será
inegociável e intransferível..." Se é inegociável e
instransferível, porque existir? Sua existência não
tem mais sentido, se será concedida a qualquer
pessoa jurídica idônea, mediante comprovação
de capacidade econômica compatível com o em
preendimento, esta caracterização de inegociável
e intransferível deixa de ter razão. Portanto, a figura
da carta patente não tem razão de ser. A mim
isso me parece mais uma disposição cartorial que
V. Ex" propõe.

O SR. RELATOR (José Serra) - Confesso que
não compreendi, não entendi o seu ponto de vista.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Veja bem, Constituinte José Serra.
O art. 62 diz,no item I:"Art. 62 - a lei do Sistema
Financeiro Nacional disporá, inclusive sobre I 
A autorização para o funcionamento das institui
ções financeiras..." No § 1°,estabelece V.Ex' que
esta autorização... "será inegociável e íntransfe-
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rível..... Veja bem V. Ex": é inegociável e intrans
ferível e se será entregue a pessoas jurídicas idô
neas com comprovada capacidade econômica,
compatível com o empreendimento, essa autori
zação deixa de ter razão de ser. Ela não precisa
ser caracterizada como inegociável e intransfe
rível.É uma simples autorização, sem as caracte
rísticas que se confere hoje à carta patente. Enten
do que a figura da carta patente, posta nos termos
que V. Ex" coloca, não existe mais. Ela é apenas
um registro cartorial. É este o sentido? Quero
entender o espírito da sua proposta. A mim não
ficou claro. Por isso, volto a ele. Aliás, quando
V. Ex" puder responder, as minhas dúvidas irão
desaparecer ou vão continuar?

O SR. RELATOR (José Serra) -A orientação
que o Presidente deu é que respondamos a todas
as perguntas em conjunto.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Essa e a minha última colocação,
nobre Constituinte. Evidentemente, não posso
deixar de cumprimentar V. Ex" pelo seu trabalho.

O SR. RELATOR (José Serra) - Muito obri
gado a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- No sentido geral, o seu Substitutivo
avança, seja no campo tributário, seja no campo
orçamentário, seja no campo financeiro. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Queria solicitar aos ilustres Relatores José Serra
e Fernando Gasparian e aos Constituintes que
atentassem para alguns pontos sobre os quais,
creio, deve haver uma meditação. Inicialmente,
quero cumprimentar os dois Relatores pelo traba
lho elaborado. Realmente, como muito bem disse
o Constituinte José Carlos Vasconcelos, existe
uma conciliação de posições que reflete o anten
dimento e o consenso que se procura na Comis
são. Quero chamar a atenção, só para racioci
nannos, para o art. 67 do Substitutivo do Relator
José Serra: "Art. 67 - Os órgãos e entidades
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios somente poderão realizar operações
de câmbio por intermédio de instituições finan
ceiras oficiais." Vamos raciocinar na seguinte si
tuação: Temos uma empresa estatal, uma socie
dade de economia mista, que deseja exportar.
No momento em que deseja exportar faz-se ne
cessário obter uma linha de crédito no exterior,
para que através de um banco brasileiro, essa
exportação seja financiada. Ora, as instituições
financeiras no exterior,não colocam todos os seus
recursos à disposição de uma única instituição
financeira brasileira. Então, pode ocorrer a seguin
te situação uma sociedade mista brasileira, quan
do realizar uma exportação, encontra o montante
de linhas de crédito à disposição de instituições
oficiais insuficientes para financiar as exportações
de todas as sociedades mistas domiciliadas no
Brasil. O que ocorrerá? Poderá haver situações
em que essas instituições, empresas públicas e
sociedades mistas, domiciliadas no Brasil, não
possam ter linhas de crédito, porque aquelas à
disposição de bancos oficiais podem não ser sufí
cientes para atender a todas as exportações de
sociedades mistas ou empresas públicas no Bra
sil. Queria colocar esse ponto, porque, realmente,
ele pode ser um ponto de estrangulamento para

as exportações. Não quero dizer que estou certo,
apenas estou levando esse ponto à consideração
dos ilustres colegas. Outro aspecto que gostaria
de levantar se refere ao art. 62, a que o nobre
Constituinte Adhemar de Barros aludiu muito
bem. Realmente, quando uma instituição finan
ceira deseja operar, recebe uma autorização, do
Banco Central. Foi estabelecido que uma institui
ção financeira, com uma série de agências, caso
venha a fechá-Ias, não poderá vender ou alienar
a autonzação que obteve para operá-Ias. Mas exis
tem situações em que uma instituição financeira,
por motIvos os mais diversos, quer vender o seu
controle, precisa vender toda a instituição. Nesse
caso, irá vender todas as autorizações obtidas,
alienar todo o seu patrimônio. De modo que, se
gundo penso no caso em que houver alienação
controle, houver a transferência do negócio, essa
limitação de que é inegociável e instransferível
não poderá ocorrer. Imaginemos uma instituição
em que seus controladores venham a desapa
recer, falecer, o que ocorrerá? Passarão toda a
sua participação acionária a seus herdeiros, trans
fenrão todas as ações que obtiveram. Em relação
ao § l°, pediria ao Relator José Serra já que o
Relator Fernando Gasparian não me escuta 
que fosse levada em consideração a possibilidade
de abrir uma exceção, quando houvesse a venda
do controle, por que isso, realmente, tornaria im
praticável a negociação.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Sr. Presidente, solicito a V. Ex"
um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Ouço V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Dentro de seu raciocínio, a figura
da autonzação é parte do ativo fixo?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Eu colocaria a seguinte situação: vamos admitir
que V. Ex" tenha hoje uma instituição financeira,
que obteve autorização do Banco Central para
abrir cem agências. Com relação à carta patente,
o que se pretendeu? Que a instituição financeira
não pudesse fechar uma de suas agências. Proí
be-se, na verdade, a venda de uma autorização.
Se V. Ex" obteve a autorização, não poderá alie
ná-Ia. Mas, quando não aliena, especificamente,
a autorização concedida - que se chama carta
patente - correspondente a uma agência, mas
vende o controle da instituição, nesse caso deverá
haver alguma flexibilidade,para que não se enten
da que a venda do controle fica prejudicada pelo
fato de não poder vender uma agência. Ela estará
vendendo o seu controle acionário, que engloba
todas as agências no País, obtidas por autoriza
ções durante o ano. No caso de falecerem os
donos de uma instituição financeira, ela passará
aos seus herdeiros, ou seja, passarão os herdeiros
todo o ativo e, inclusive, as autorizações Gostaria
de chamar a atenção para esse ponto, para que
possa ser levado em consideração. Outro aspecto
que gostaria de abordar é apenas uma questão
de posição. Não é um ponto que considero funda
mental financeiramente, dentro de um processo
de autonomia dos Estados. Perguntaria aos ilus
tres Relatores se não acham que o art. 72 
que leva para a Justiça Federal a competência
para julgar crimes praticados por administradores

financeiros - poderia ser visto pela Justiça de
todos os Estados como uma desconfiança quanto
aos juízes de cada um deles em termos de o
Sistema Financeiro ser neutro? Tenho receio de
que a Justiça de cada um dos Estados, como
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que
aqui representamos, possa entender que esse arti
go é quase um voto de desconfiança ao funciona
mento da Justiça estadual. O último ponto que
pediria liberdade para levantar é sobre o art. 76,
que estabelece uma auditoria de operações exter
nas. Hoje o Congresso já realiza essa auditoria.
Já existe no Senado Federal uma Comissão para
avaliar essas operações estrangeiras; a Câmara
pode criar quantas quiser. Por que colocarmos
num dispositivo constitucional a obrigatoriedade
de fazer uma quase auditoria, quando a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal já realizaram
essas auditonas? Não há necessidade de qualquer
resposta ou comentário às minhas observações.
Diria que são mais dúvidas que tenho sobre al
guns tópicos do Substitutivo e do Anteprojeto.
Com a autorização que antes solicitei aos nobres
Constituintes Fernando Gasparian e José Serra,
submeto-me à apreciação nesta reunião da Co
missão.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Inicialmente, queria fazer menção ao cli
ma que se criou. "O Estado de S. Paulo" de hoje,
Infelizmente, traz um artigo, referindo-se não ao
meu trabalho, mas ao da Comissão do Sistema
Financeiro, no qual diz que, na realidade, insti
tuiu-se um verdadeiro soviete no seio do Congres
so, com vistas ao estabelecimento de uma ditadu
ra na política monetária. Realmente, isto é um
exagero. Diz que o melhor Relatório é completa
mente diferente. No fundo, acho que é uma visão
incorreta do problema. Mas, enfim, criou-se esse
ambiente emocional, que não retrata, vamos dizer,
as divergências que aqui existem. QUero, entre
tanto, aproveitar a oportunidade para responder
às questões que o nobre Presidente desta Comís
são muito me honra de me endereçar. Depois
da exposição do nobre Relator, queria voltar a
tocar num ponto do projeto. Não tinha feito aná
lise de todos. Ormtíra alguns, referentes à mu
dança de redação, aperfeiçoamento, e que eram
assim tão fundamentais. Houve mudança para
melhor - e vem ocorrendo desde a reunião da
Comissão. Aseguir, também o Relator teve o mé
rito de tornar a redação mais de acordo com
o pensamento não só da Comissão, mas também
da Subcomissão. Mais cabeças, melhor opinião.
Queria dizer que ainda acho que o Banco do
Brasil deveria ser o agente financeiro, o executor
da problemática da divida interna, e não mera
mente o agente pagador, sua distribuidora. Da
mesma forma que a Divesp distribui e administra
a dívida intema de São Paulo - outros Estados
também têm suas distribuidoras - acho que a
compra e venda de títulos deveria ficar a cargo
da distribuidora do Banco do Brasil, inclusive,para
isso, deveria usar saldos de caixa, utilizar a sua
eventual folga financeira, fazendo um pequeno
adendo, para que pudesse comprar títulos do Te
souro Nacional, não para financiar a União, mas,
simplesmente, para regular a liqüidez do merca
do. Com relação ao Artigo excluído, que contem
pla o Nordeste com relação a financiamentos,
também acho que deveria voltar a ser colocado.
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Inclusive vou votar a favor de uma emenda para
restabelecer esse artigo. Quanto ao problema le
vantado pelo ilustre Presidente, da auditoria exter
na julgo que ela ficou restringida na redação do
Relator. O motivo foi que essa disposição transi
tória deveria ter redação mais curta. Afinal, está-se
escrevendo uma Constituição. Mas, como é uma
disposição, não entra no corpo da Constituição.
Talvez os seus detalhamentos, que estão muito
bem expostos, auditoria da dívida externa etc, pu
dessem ficar como estão. A auditoria que está
sendo solicitada tem uma vantagem. Dar-se-ia
um grande prazo para que fosse feito, e bem.
Já houve alguns conflitos na Constituinte por cau
sa desse problema. De certa maneira, estaria aten
dido o desejo dos Constituintes de que essa divida
fosse investigada de forma auditorial, que é dife
rente da política, que vai ser ou já está sendo
feita agora pelo Senado e que tem outra signifi
cação, menos friado que será essa auditoria técni
ca. Com relação aos outros três aspectos levan
tados pelo Presidente, julgo que o art. 67, em
que V. Ex" situa o problema, tem precedência.
Na verdade, em casos de exportações vultosas,
Vale do Rio Doce, Petrobrás e outras, carentes

de financiamento, talvez esse item aqui as impe
disse de fazer um melhor negócio, inclusive, de
conseguir recursos externos, numa hora em que
o Pais tanto necessita deles. Talvez fosse o caso
de se fazer aqui um adendo, inserindo exceções
de casos, como os suscitados pelo Presidente

. da Comissão. Acho que a preocupação de V.Ex'
é procedente, porque se limitariam as exportações
do País por falta de financiamento, porque os
bancos oficiais não teriam a possibilidade de ban
cá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Já que estamos conversando dentro de um clima
de amizade, se V. Ex" me permitir, gostaria de
ressaltar que, geralmente, as operações de câm
bio - diria em termos de Brasil de hoje - cerca
de 90 a 95%, são relacionados à exportação e
importação. De modo que, no momento, acho
difícil dizer que as operações de câmbio de expor
tação e importação não precisassem ser feitas
por organismos oficiais.Ficaria de fora, seria uma
coisa íntíma; seria uma remessa de dividendos,
de juros, de royalties, um percentual ínfimo,
diante daquele problema relacionado com o co
mércio exterior. O medo que tenho é que venha
mos a colocar na Constituição um dispositivo e,
amanhã verificarmos que determinada empresa
do Nordeste, com grande potencial, ou que toda
a exportação das empresas públicas, de socie
dades mistas, não tenham linhas funding, no
exterior, ou linhas comerciais, industriais, canalí
zadas através de bancos oficiais, assim, prejudica
ríamos o comércio, as exportações e importações
das sociedades de economia mista e empresas
públicas domiciliadas no Brasil. O risco aqui é
para as operações de comércio exterior das em
presas públicas e das sociedades de economia
mista. Por isso que pediria para verificarqual, real
mente, a posição do artigo. Estando eu totalmente
aberto para a discussão, acho que deveríamos
examinar a alternativa de suprimir o artigo.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Ou então dispor que lei ordinária regu
laria, vamos dizer, a forma.

o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Acho que, realmente, valeria a pena uma
emenda nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Exato. Porque, aí, se deixariam mais condições
de pensar como isso poderia ser feito.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Estou de acordo. Com relação ao proble
ma da Justiça, tenho a impressão de que, como
ficou colocado no projeto, não haveria motivo
para os Estados, as Justiças estaduais, se senti
rem diminuídos pelo fato de que o problema do
Sistema Financeiro, como está posto desde o iní
cio, compete à União. Quem a regulamenta é
a União, a área federal. Os Estados e Municípios
não têm quase nenhuma interferência na área.
Portanto, ficaria por ai o fato de a Justiça Federal
ser a competente sobre o assunto. Com relação
ainda ao problema da cartas patente, levantada
pelo ilustre Presidente quero dar a minha opinião.
Um banco tem valor, não por sua carta patente,
mas por seu fundo de comércio. Há um cidadão,
em São Paulo - inclusive foidito isto num debate
de que participei com o ilustre Presidente da Sub
comissão, nobre Constituinte Cid Sabóia de Car
valho - que reclamou porque tem um estoque
de carta patentes. Ele tem uma carta patente de
um banco de investimento, uma carta patente
de dois bancos comerciais etc. Enfim, fez um
investimento. E como é que ficou? Eu falei:Bom,
o capitalismo tem disso. O senhor fez um investi
mento que talvez não vá valer nada; faz parte do
jogo. Neste caso, ele, realmente, só tem a carta
patente. Quando alguém que tem um banco mor
re - e V. Ex' colocou muito bem o exemplo
- o banco tem que ser negociado. Aquele que
vai assumir, quando compra as ações, está com
prando o patrimônio do banco; não a carta paten
te, mas fundo de comércio. Isso existe em qual
quer atividade. Está comprando um banco em
funcionamento, com clientela, lucratividade. In
clusive, o Banco Central deve ter o cuidado de
ver se os filhos, os descendentes ou as pessoas
que compraram as ações têm idoneidade moral
e competência técnica para dirigiro banco. Quan
to a isso, acho que o Banco Central deveria ser
estrito - o que não tem sido muito nesses últimos
anos - para que não se repitam os acidentes
ocorridos no passado.

O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Perguntaria a V.Ex', apenas para dirimiresta dúvi
da, eis que, realmente, existe uma autorização
na lei. Dentro do fundo de comércio, realmente,
está o somatório de autorizações obtidas.

O SR CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
E existem aqui dúvidas de interpretação. No mo
mento em que vendesse o controle, teria sido
excluída a carta patente? Por isso, gostaria de
perguntar a V. Ex" da possibilidade de fazer um
pequeno esclarecimento quanto aos casos em
que houvesse venda do controle acionário.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Não vejo no controle acionário - poderia
V.Ex" desculpar-me a autorização que está sendo

dada por pessoa jurídica, como está bem coloca
do, melhorada a redação no Relatório. A pessoa
jurídica continua a mesma. Se a diretoria mudou,
se o controle acionário se modificou, a pessoa
jurídica que recebeu a autorização não se alterou,
é a mesma, então, a pessoa jurídica tem autori
zação e, independente da diretoria que a empresa
passa a ter a da mudança de controle acíonárío,
ela não precisa transferir isso para ninguém. E
sempre dona da auturízação. Com ela, com a
pessoa jurídica vão as autorizações, os imóveis,
o fundo de comércio, os funcionários, o passivo
trabalhista, vai tudo.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concordo plenamente. O problema é exclusiva
mente redacional.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Sim, talvez pudesse caber. Acho que re
forçaria.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Não no próprio artigo em que se estabeleceu.
Concordo que o problema seria exclusivamente
redacional.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPA
RIAN - Perfeito. Queria, finalmente, dizer como
acho importante essa mudança. Na minha opi
nião, os juros poderiam baixar, se, realmente, esse
artigo entrasse em plena execução. Se tívésse
mos, amanhã, não dez, mais mil bancos, para,
com esse fundo, segurarmos a economia popular
daqui a algum tempo iríamos ter uma competição
que certamente, reduziria o custo do dinheiro.
M essa participação, esse poder que o Banco
Central tem hoje, que não quer largar, de disci
plinar se pode ou não fazê-lo. Ele poderá; acho
que deveria. Vou propor seja dada a carta patente
conforme foi proposto pelo Senador José Richa.
Se houver excesso de formação de bancos, as
pessoas que investirem, nesse setor vão perceber
que ele não está tão lucrativo como deveria, como
imaginavam. Muitos bancos, talvez, até fecharão.
Haverá uma reacomodação, que será profunda.
mente salutar. Essa desregulamentação do setor
será profundamente positiva, porque terminará
com o oligopólio, e haver uma concorrência que
implantará as leis de mercado, reduzindo os cus
tos e conseguindo mais competência, evidente
mente. Por isso, vou lutar, na Comissão, para que
fique a redação anterior, e que o Banco Central
perca o poder, que não tem usado muito bem,
de escolher os administradores. Permitiu-se que
muitas pessoas, que estavam impedidas de traba
lhar no setor financeiro, assumissem diretorias
de bancos. Os controles acionários de pessoas
sérias, como, por exemplo, os Whilaker, aposen
tados no setor financeiro; o pessoal do Grupo
Brasul, o Davi Fernandes do Banco Irmãos Gui
marães, e uma série de banqueiros que trabalha
vam muito bem no sistema, que o conheciam
bem e trabalhavam com alta ética, foram substi
tuídos com facilidade por pessoas que foram res
ponsáveis por todos os estouros financeiros a que
assistimos no Pais, nestes últimos anos, e custa
ram bilhões de cruzados aos contribuintes, através
do Banco Central. A Subcomissão discutiu isso
muito. Julgo, pois que seria importante haver uma
desregulamentação no sistema - é a palavra que
se usa hoje em dia nos Estados Unidos - pois
ela traria uma competição salutar para a redução
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dos juros, favorecendo a produção brasileira com
menores custos financeiros. Peço desculpas, Sr.
Presidente, por me retirar. Quero ver se redijo
algumas emendas que não fizainda. Até a meia
noite tenho tempo e não quero perdê-lo. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Relator José Serra.

O SR. RELATOR (José Serra) - Ainda com
relação à questão colocada pelo Relator da Sub
comissão, a respeito do Banco do Brasil, voltaria
a insistir que, a meu ver, não representa nenhum
enfraquecimento a idéia de que o lançamento
de títulos do Governo Federal não seja feito pelo
Banco do Brasil. Aliás, insisto, no caso de São
Paulo, não é feito. A Divesp não é um organismo
do Banespa, como é claro e manifesto para todos.
Quer dizer, não é o Banco do Estado que cuida
dos títulos públicos estaduais em São Paulo, mas
é uma distribuidora à parte. O banco é uma insti
tuição que dá lucro, que tem acionistas. Ele enca
recerá as operações com a dívida pública do Te
souro. Então, isso não faz sentIdo.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Gostaria de dizer a V. Ex" que, também no Rio
de Janeiro, a Diverj, que é a distribuidora é do
Estado; o Banerj tem a sua própria distribuidora.
O mesmo ocorre em Minas Gerais, em relação
aos bancos e ao Estado.

O SR. RELATOR (José Serra) - Focalizarei
as diversas observações, do nobre Constituinte
Joaquim Bevilacqua, cuja presença na Comissão
eu saúdo. Oxalá V. Ex', que era suplente, possa
honrar-nos com a sua presença nas fases de dis
cussão e votação. A Câmara dos Deputados re
presenta a Nação, o povo; o Senado a Federação.
Precisamos tomar cuidado, porque 05 Senadores
são eleitos pelo povo. É apenas o problema da
proporcionalidade que não está presente no Se
nado. Mas 05 Senadores têm um mandato popu
lar até muito importante, porque é conferido por
uma parcela muito maior da população, por cada
um que é votado. E, da mesma forma que o
Senado aprova Embaixadores, acho que é uma
instituição que poderá atuar com mais agilidade.
Por outro lado, quando formos pensar em direto
rias de banco, é evidente que, entre os critérios
utilizados, estão 05 da competência, da adequa
ção, da representação partidária, mas também
critérios de natureza regional. 1550 acontece no
Brasil, nas administrações estaduais e em toda
a parte. O Senado representa melhor, desse ponto
de vista, a realidade regional. Com relação às ob
servações do Deputado José Carlos Vasconcelos
cujos comentários apreciei bastante, queria dizer
que, realmente, como disse na introdução do tex
to apresentado à Comissão, inclusive publicado
em alguns jornais, o nosso trabalho se baseou
nos relatórtos das Subcomissões. No caso da
Subcomissão do Sistema Financeiro, chamaria
a atenção para o fato de que cada artigo foi anali
sado e comparado com 05 artigos do Substitutivo,
tal como está na nossa justificação Cada modifi
cação foi justificada detalhadarnente, inclusive,
expondo 05 nossos e 05 meus argumentos da
maneira mais clara possível, a ponto de o próprio
Relator da Subcomissão dizer que, na questão
da carta patente, foi chamada a sua atenção para
uma divergência, pela forma que propusemos em

Vista da justificação que fizemos. Não há pensa
mento que não tenha sido explicado da maneira
mais clara, nessa justificação, com relação ao Sis
tema Financeiro, como no caso das outras duas
Subcomissões. Isto é a prova de como levamos
em conta procurar fazer um trabalho sério nessa
questão do Sistema Financeiro. Imagino que na
parte dos Sistemas Financeiros e Orçamentários,
bem como em várias outras questões de natureza
econômica, o aspecto regional tenha sido sinteti
zado como diretrizes, porque vai reaparecer em
inúmeros momentos. No art. 61, havíamos colo
cado que "o Sistema Financeiro Nacional será
estruturado em lei, de forma a promover o desen
voMmento equilibrado." Pode nãoter ficado claro,
mas o que tinha em mente era o desenvolvimento
equilibrado do País. Não ficou claro. Vamos pro
curar encontrar uma forma para que isso fique
mais explicito.Na questão orçamentária - V.Ex'
recorda o que eu coloquei Plurianuais de Investi
mentos serão reqronalízados. Está certo? E estava,
até a penúltima redação do texto, por uma falha
técnica da nossa Comissão..

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS
CONCELOS - Não refere à questão orçamen
tária.

O SR. RELATOR (José Serra) - Eu sei, mas
é que para mim, as coisas estão interligadas. Dai
por que estou dizendo isso. É minha intenção,
no Substitutivo final, especificar essa regionali
zação a respeito do Orçamento Fiscal anual, le
vando em conta 05 desequilibrios macrorregio
nais do País. Para mim, a questão do Sistema
Financeiro está associada à alocação do gasto
público. Entendo gasto público inclusive, como
os subsídios que são feitos, como todos entende
mos. E 05 investimentos públicos são aqueles
financiados pelas instituições, seja pelos orça
mentos que estão aprovados, seja pelas institui
ções de crédito. Portanto, fatalmente a questão
dos investimentos relacionada com o problema
macrorregional, está dentro do espínto da pro
posta, mesmo no que se refere à parte orçamen
tária, que está interligada. Por outro lado, lembro
a V. Ex"que acolhi uma sugestão do Relator da
Subcomissão Tributária, que eu não sei se é con
sensual. Isso se deu na Subcomissão, e não sei
se o é na totalidade da Comissão, mas eu a acolhi
para submetê-la ao conjunto da Comissão. A su
gestão é de que o Fundo Especial seja destinado
como apoio às agências públicas, para investi
mentos nas Regiões Norte e Nordeste. Corres
ponde ao espírito daquilo que eu quero que cons
te da Constituição, como orientação da política.
Por outro lado, acho que, se dermos, como é
o espírito da nossa proposta, força ao Congresso
Nacional na alocação da despesa pública, na ma
neira como a despesa pública é feita no Brasil,
essa questão regional vai poder ser adequada
mente enfrentada. O que acontece hoje é que
o Poder Legislativo não participa da decisão de
despesas. Esta é a realidade. Ele é um mero con
validador - desculpem-me o neologismo - da
quilo que ocorre, ou, às vezes, sequer toma conhe
cimento disso. Temos, por exemplo, inúmeras
vezes, mecanismos de subsídios aplicados, de na
tureza creditícia, que implicam dezenas de bilhões
de cruzados, e isso não é aprovado por ninguém
nesta Casa. A priori,ninguém é contra 05 subsí-

dios ou a favor deles Somos contra não se tomar
conhecimento para averiguar se isto é, realmente,
o que se quer. É o que está no espirito da nossa
proposta: O Tesouro deve deixar seu dinheiro no
Banco Central. Quando for para uma instituição
financeira oficial para repassar como crédito de
fomento ou como crédito subsidiado, deve ser
aprovado ou pelo Orçamento, ou através de um
pedido adicional, ao longo do ano, do Poder Exe
cutivo ao Poder Legislativo. Essa é a essência
da nossa proposta, que me parece muito impor
tante e mereça ser levada em consideração, quan
to às questões levantadas pelo Constituinte Adhe
mar de Barros Filho. Pessoalmente, não sou a
favor do Orçamento monetário porque não faz
muito sentido. É uma peça de ficção o Orçamento
Monetãrio. Por quê? Porque o que é crédito de
fomento, o que é crédito subsidiado tem que estar
no Orçamento Fiscal. O que é realmente supor
tado com recursos do Tesouro tem que estar
no Orçamento Fiscal, O Orçamento Fiscal é que
precisa ter sua abrangência aumentada. Por outro
lado, estabelecemos mecanismos com os quais
o Congresso Nacional e o Banco Central, execu
tor, determinariam limites de expansão monetária,
que, teoricamente, fariam parte de um Orçamento
Monetário. O controle da divida pública, 05 limites
de endividamento, a expansão de crédito público,
tudo isso está nas atribuições do Congresso e,
de maneira muito clara, conferido ao Senado Fe
deral ou ao conjunto do Congresso Nacional. En
tão, o Orçamento Monetário, em si mesmo, tende
a ser uma peça de ficção, até porque não se
tem controle de muitas variáveis,como a inflação.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS ALHO - Permita-me V.Ex" um aparte, no
bre Constituinte José Serra?

O SR. RELATOR (José Serra) - Com todo
o prazer.

O SR. CONSmUINTE ADHEMAR DE BARR
ROS ALHO - Concordo que, evidentemente, é
uma forma de materializar uma série de projetos.

O SR. RELATOR (José Serra) - Mas isso tem
que estar no Orçamento Fiscal.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS ALHO - Se isso não for apresentado ao
Congresso Nacional, como ele poderá avaliar a
importância do segmento fiscal?

O SR. RELATOR (José Serra) - Mas vai estar
no Orçamento Fiscal. Temos que aumentar, essa
transferência. No Governo Sarney, esse é um dos
itens que não têm sido destacados. Houve pro
gresso extraordinário nesse sentido, da maior
abrangência do Orçamento. É comum ouvir-se:
"Não, o déficit fiscal aumentou". Na verdade, já
era um déficit existente. Só que agora está sendo
colocado de maneira transparente nos Orçamen
tos. Então, temos que caminharmais nessa dire
ção. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, na verda
de, pela idéia que temos, é um pré-orçamento.
V. Ex" diz: "Mas abril é muito cedo para isso".
Acontece que é uma lei preliminar, a ser votada
e analisada. Para isso, naturalmente, terá que ha
ver uma regulamentação - e esta não cabe na
Constituição - sobre a alocação global de recur
sos por áreas, por setores. O Congresso Nacional
começará a participar dessa elaboração a partir
do mês de abril, mesmo porque o Executivo terá
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que negociar com o Legislativo. Nem o Executivo
nem os Deputados poderão escapar dessa lei.
Ela representará um mecanismo de intensificação
dessa participação do Legislativo. Não se trata
de inovação brasileira. V. Ex' sabe que há países
que discutem seu Orçamento dois anos antes.
Há o problema da inflação, mas esta existe até
para o Orçamento, que é feito no fim do ano.
No Brasil, a inflação é tão alta que se manifesta
até para um Orçamento semestral.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Se entendemos bem, esse projeto
de diretrizes orçamentárias é uma forma de ante
cipar o processo de negociação política.

O SR. RELATOR (José Serra) - Exatamente.
E de fixar parâmetros, que, hoje, nem são discu
tidos com o Legislativo.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Está, absolutamente claro. Muito
obrigado.

O SR. RELATOR(José Serra) -Agora quanto
aos artigos de natureza tributária, se V. Ex' me
permitisse, eu os anotei e preferina examiná-los
separadamente com V.Ex'. Tivemos, ontem, uma
sessão muito longa de discussão sobre isso. Parte
do que V. Ex' observou já está acolhido e está
sendo reexaminado, em razão de intervenções
feitas na noite de ontem, quando ficamos três
horas e meia discutindo. A respeito das observa
ções formuladas pelo Constituinte Francisco Dor
nelles, quero dizer que as referentes à carta pa
tente e às operações cambiais, especialmente es
tas duas, pareceram-me extremamente pertinen
tes. Gostaria que V. Ex' pudesse traduzi-Ias em
propostas, para que tenhamos subsídios para a
elaboração do nosso Substitutivo. Quero, inclu
sive, esclarecer que, por exemplo, a Petrobrás fe
cha com o Uoyds Bank contratos relativos a em
préstimos. Pelo art. 67, ela ficaria impedida a partir
daí. Ou seja, essa medida contraria claramente
os interesses nacionais.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles) 
O Relator da Subcomissão, Femando Gasparian,
já mostrou sua concordância em relação a este
artigo. Não existe outra altemativa se não a de
retirá-lo do tema constitucional e estabelcer, nes
ses casos, lei ordinána, que irá tratar deste as
sunto.

O SR. RELATOR (José Serra) - Gostaria de
falar sobre o assunto. Acho que são duas contri
buições muito importantes, mas só tenho a la
mentar, e digo isso sem nenhum formalismo, que
V.Ex' falasse pouco nas nossas reuniões, deixan
do de trazer contribuições como a que acaba de
fazer.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles) 
Gostaria de dizer a V.Ex' que, tendo ouvido todas
as suas exposições, acho que nada acrescentaria
e ainda correria o risco, no caso, se pedisse a
palavra, de tirar o brilho com que V. Ex' expôs
seus pontos de vista perante esta Comissão. Que
ro agradecer a todos os presentes e considero
encerrada a sessão de hoje. Vamos iniciar o pro
cesso de votação na próxima sexta-feita, às 9 ho
ras da manhã. De acordo com a sistemática esta
belecida pelo Presidente Ulysses Guimarães, po
derão ser oferecidos pedidos de destaque para
.s emendas apresentadas aos anteprojetos das

Comissões, para dispositivos do Substitutivo do
Relator. O Relator apresentará um novo Substi
tutivo. Gostaria, inclusive, de pedir a atenção do
Constituinte José Carlos Vasconcelos, porque
acabamos de receber a diretriz do Presidente Ulys
ses Guimarães, que é comum a todas as Comis
sões. De modo, que na votação, segue-se a linha
proposta por V.Ex'Na votação de sexta-feira po
derão ser pedidos destaques para todas as emen
das apresentadas aos anteprojetos das Subco
missões, para dispositivos do Substitutivo do Rela
tor e para as emendas ao Substitutivo do Relator.
O Relator apresentará um novo Substitutivo, con
forme a regra estabelecida pelo oficio do Presi
dente Ulysses Guimarães. Está encerrada a ses
são.

COMISSÃO DA ORDEM
SOCIAL

9' Reunião, realizada no dia 12 de junho
de 1987, às 9h53min.

Às nove horas e cinquenta e três minutos do
dia doze de junho de mil novecentos e oitenta
e sete, na sala de reuniões da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, no Senado Federal, ini
ciou-se a reunião da Comissão da Ordem Social,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Edme
Tavares, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: Adylson Motta, Alarico Arib, Almir Gabriel,
Augusto Carvalho, Benedita da Silva, Borges da
Silveira, Bosco França, Carlos Cotta, Carlos Mos
coni, Célio de Castro, Cunha Bueno, Dionísio Dal
Prá, Domingos LeoneJJi, Doreto Campanari, Ed
milson Valentim, Eduardo Jorge, Eduardo Mo
reira, Fábio Feldemann, FIoriceno Paixão, Fran
cisco Coelho, Francisco Küster, Gandi Jamil, Ge
raldo Alckmin, Geraldo Campos, Hélio Costa, Ivo
Lech, Jacy Scanagatta, João Cunha, João da Mat
ta, Joaquim Sucena, Jorge Uequed, José Carl~s

Sabóia, José Elias Murad, Juarez Antunes, .Júlío
Campos, Júlio Costamilan, Levy Dias, Mansueto
de Lavor, Maria de Lourdes Abadia, Mário Lima,
Mattos Leão, Mauro Sampaio, Max Rosemmann,
Mendes Botelho, Nelson Seixas, Orlando Bezerra,
Osmar Leitão, Osvaldo Bender, Oswaldo Almeida,
Paulo Paim, Raimundo Rezende, Renan Calheiros,
Roberto Balestra, Ronaldo Aragão, Ronan Tito,
Ruy Nedel, Salatiel Carvalho, Stélio Dias, Teotônio
Víllela Filho, Vasco Alves,Wilma Maia, Abigail Fei
tosa, Ademir Andrade, Anna Maria Rattes, Carlos
Sant'Anna, Francisco Carneiro, Jofran Frejat,
Koyu lha, Lavoisier Maia, Lúcio Alcântara, Luiz
Gushiken, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Soyer,
Mendes Thame, Odacir Soares, Osmir Lima, Rai
mundo Bezerra, Raquel Cândido, Raquel Capibe
ribe, ValmirCampelo, VitorBuaiz e Wilson Martins.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, cujo teorda reunião,
na íntegra, segue abaixo:

...Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente declara encerrados os trabalhos às quatro
horas e trinta e sete minutos do dia 15 de junho
de 1987. E, para constar, eu, Luiz Cláudio de

r Brito, Secretário, lavrei a presente Ata que, lída
, e assinada pelo Senhor Presidente, irá a publica-
• ção no Diário da Assembléia Nacional Constí
tuínte. - Edme Tavares, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Decla
ro aberta a nossa reunião que tem por objetivo
iniciar o processo de apresentação do relatório
com o substitutivo do Relator da Comissão da
Ordem Social, o Constituinte Almir Gabriel, como
também para a apresentação dos requerimentos
de destaques para as emendas.

Primeiramente, desajo dizer aos Srs. Constituin
tes que tenho em mãos a ata da última reunião
e se os Srs. Constituintes desejarem alguma retifi
cação na ata, que o façam. (Pausa.) Não havendo
quem queira se pronunciar, está aprovada a ata.

Esta Presidência teve a oportunidade de, on
tem, reunir uma parcela dos membros desta Co
missão para, preliminarmente, colocar em evidên
cia algumas questões de ordem, principalmente
o ordenamento dos nossos trabalhos durante o
processo de votação. Ficou deliberado que após
uma síntese, que fará dentro em pouco o Relator
desta Comissão, a respeito do seu relatório e do
seu substitutivo, a Presidência concederá aos Srs.
Constituintes a oportunidade da apresentação dos
requerimentos de destaques, até ao meio-dia. Ini
ciaremos o processo de votação às 16 horas. Ha
viamos estabelecido às 14 horas, mas em face
do trabalho que a assessoria da Presidência tem
que realizar, no sentido do melhor ordenamento
da votação, resolvemos reabrir, após a suspensão
desta reunião, às 16 horas, para início do processo
de votação.

Esta Presidência quer deixar bem claro que es
pera, de todos os membros desta Comissão, co
mo tem sido até agora, o melhor relacionamento,
sempre demonstrando democraticamente que o
Plenário é soberano para tomar as suas decisões.
Nas questões de ordem que forem levantadas
e que possam demonstrar uma dúvida quanto
ao processo, o Plenário decidirá soberanamente.

Espero que possamos cumprir religiosamente
o nosso Regimento, não só o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte, que é o Re
gimento principal, a lei maior aqui nesta Cornís
são, mas também cumprir o Regimento Intemo
da Comissão da Ordem Social, que foi discutido,
emendado e votado por esta Comissão, que não
fere nenhum dispositivo do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte. De outro
modo, nos casos omissos, esta Presidência ado
tará o Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados.

Informo aos Srs. Constituintes que aquela bene
volência que este Presidente teve durante as dis
cussões dos' anteprojetos, para melhor ordena
mento do processo de votação, não mais ocorrerá
e cumpriremos, rigidamente, o Regimento, dentro
dos prazos estabelecidos quanto ao tempo de
intervenção de cada orador na discussão da rnaté
ria. A Presidência espera esta compreensão, para
que todos possam dispor do tempo que o Regi
mento estabelece para cada um.

Esta Presidência comunica que designou uma
sala só para a imprensa, com todos os instru
mentos logísticos para que possa atuar mais rapi
damente, com máquinas, telefone, todo o apoio
que se faz necessário, na sala ao lado. Em face
do número de representantes de entidades, a im
prensa não teve a oportunidade, anteriormente,
de ocupar os primeiros lugares, mas designare
mos, dentro em pouco, outra ala, no sentido de
que ela possa realmente ocupar o espaço que
lhe é devido.
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Espero que possamos aqui, no início dos nos
sos trabalhos, exemplificar a forma democrática
com que as subcomissões reslizaram seus traba
lhos e suas votações e agora, no fecho da elabo

:ração do anteprojeto da Comissão da Ordem So
I cial,respeitando a maioria, passamos dar o exem
plo de que o interesse maior, o interesse superior,
é que votemos um anteprojeto que represente,
realmente, o pensamento da comunidade bra

'sileira.
, Concedo a palavra ao Relator da Comissão da
,Ordem Social, Constituinte Almir Gabriel, para
suas considerações e uma síntese do seu relatório
e do seu substitutivo.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, prezados Constituintes, meus senhores e
minhas senhoras:

O primeiro registro que gostaria de fazer,neste
dia, e o faço com muito pesar, é o do assassinato
do Dr. Paulo Fonteles, ex-Deputado Estadual em
meu Estado, um dos homens mais sério, mais
íntegro, mais correto e mais apaixonadamente
ligado aos oprimidos. Gostaria que este registro,
Sr. Presidente, fosse depois encaminhado à famí
lia do Dr. Paulo Fonteles e que constasse em
ata.

81's. Constituintes, só atingimos o momento de
fazer uma nova Constituição quando a acumu
lação dos privilégiospor uma determinada cate
goria ou um determinado grupo da sociedade
atinge tal nível que as tensões sociais dentro da
sociedade se fazem de maneira tão séria e tão
grave que elas conseguem ter uma formulação
ou uma viabilização política. Essa acumulação
políticaobviamente não se processa num período
pequeno; e sobretudo num País da extensão terri
torial e com as diferenças que tem o Brasil, é
uma acumulação política longa, penosa.

Podemos terminar essa fase de acumulação
política em dois caminhos, em dois pontos: um
que nos leve simplesmente a reformular e a mo
dernizar a Constituição existente; e outro quando
ela chegar a tal nívelque necessite realmente rees
crever uma Carta Constitucional. Estamos viven
do exatamente a situação de, olhando para trás,
verificarque ao largo do tempo se acumularam
tantas injustiças, que a sociedade brasileirapacifi
camente passa para um novo instante, que é o
instante de fazer uma nova Constituição. Eu diria,
como um dos pontos essenciais para entender
mos esse relatório, que todos deveremos ter em
mente que o que se. propõe não é reformular
a Constituição vigente; propõe-se fazer uma nova
Constituição.

Entendo que com tal responsabilidade é neces
sário termos alguns pontos que informem a nossa
posição. No que tange a mim e, tenho certeza,
à esmagadora maioria dos nossos companheiros,
alguns pontos certamente terão sido de maneira
relevante levados em conta, como, por exemplo,
a extensão territorialbrasileira,o tamanho da nos
sa população atual e a perspectiva para o fmal
do século e o começo do próximo milênio, os
nossos traços culturais,eu diriaa nossa teleologia,
o que estamos realmente sonhando ou tendo
dentro das nossas utopias, dentro daqueles nos
sos ideais passíveis de serem alcançados por um
pacto social bem amplo, os nossos recursos natu
rais e obviamente a questão da relação de pro
dução.

Entendo que nessa questão da relação de pro
dução é indispensável, de um lado, que possamos
ver a condição individual, a condição coletiva;de
outro e no conjunto da sociedade, como o setor
econômico se posta, como o setor social fica.
Creio que na análise de cada um desses elemen
tos, tentando sintetizarum projeto nacional, o que
vemos é que o País cresceu extraordinariamente
num período relativamente curto nos últimos cin
co decênios. Cresceu na sua área econômica,
mas cresceu também na sua pobreza, na sua
miséria e na sua indigência.

Creio que todos nós estamos aqui com a capa
cidade de reconhecer que foi exatamente esse
elemento básico de contradição que nos fez che
gar a este momento histórico. Eu diria que res
tam-nos inquestionavelmente algumas responsa
bilidades. Doponto de vista da História,do tempo,
do nosso tempo, é absolutamente indispensável
que cada um de nós se dê conta de que estamos
num final de século, estamos vendo já a aurora
de um próximo século; mas do que isso, estamos
vendo o raiar de um novo milênio.Lembremo-nos
de que muitos de nós e certamente todos os nos
sos filhos,dentro em breve, iniciarão, ao escrever
a data, não mais com o número 1, mas com
o número 2. Estamos próximos do ano 2000.

A proposta, portanto, que aqui se encerra, não
é uma proposta no sentido de se fazer com que
o velho melhore. A proposta que aqui se encerra
tende a estabelecer um novo pacto social, tende
a estabelecer uma nova ordem social, tende a
dar ao Presidente da República, aos dirigentes
maiores de cada um dos nossos Estados e Muni
cípios a base legal para que se forme uma socie
dade realmente melhor, para que se possa mudar
a nossa sociedade, para que o Brasil realmente
mude.

Entendo, assim, que o que serviu de base, de
sustentação, de espinha dorsal para o projeto que
nós lhes apresentamos, tem a ver, em primeiro
lugar, com a valorização do homem como um
todo e não especificamente de uma classe ou
especificamente de uma categoria. Se este projeto
for analisado no seu conjunto por inteiro, se ele
for analisado desde o meio ambiente até os princí
pios da ordem social, poder-se-á verificar que
nem sempre colocamos como princípios aquelas
coisas que respeitavam apenas às pessoas, mas
sim e principalmente à coletividade.Em segundo
lugar, colocamos como elemento básico para o
nosso trabalho o respeito à natureza, o respeito
aos bens naturais que dispomos. Em terceiro lu
gar, a valorização do trabalho; e obviamente a
valorização do trabalhador. Em quarto e último
lugar, colocamos o capital como elemento que
realmente medeia essa transformação que o Bra
sil precisa ter.

É de ver, Srs. Constituintes, o que aqui está
não transformará o regime do País. O que aqui
está melhora realmente as relações hoje existen
tes entre o capital e o trabalho, o que significa
dizer:contempla a justiça social.

Finalmente, eu diriaque tenho absoluta convic
ção, absoluta certeza de que todos os nossos
companheiros enriquecerão e aperfeiçoarão este
projeto que aqui está. Não temos a pretensão
de dizerque ele chegou ao melhor ponto. Temos
a convicção de poder receber de todos os compa
nheiros aqueles elementos que aperfeiçoem este
projeto que possa, antes e acima de tudo, respon-

der à sociedade brasileira como um todo, uma
resposta adequada aos seus anseios, às suas es
peranças e aos seus ideais. Esta é, portanto, não
a minha responsabilidade, mas a nossa responsa
bilidade e tenho a certeza de que a cumpriremos
da melhor maneira. Muitoobrigado, Sr. Presiden
te. (Muitobem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência comunica que na mesa ao lado estáo
05 modelos já prontos de requerimentos de desta
ques para as emendas. Devo esclarecer que o
Constituinte terá que colocar o número do artigo
a que se refere o destaque; inclusive o nome legí
vel, que é importante.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra, o Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Só que a emenda às vezes se refere a um
determinado artigo do substitutivo que apresen
tamos e aqui está com outra numeração.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex"
tem que citar o artigo do substitutivo que está
emendando.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, eu gostaria de levantar uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Antes
de ouvirV. Ex", vou responder à questão de ordem
do Constituinte Mendes Botelho.

V. Ex" tem duas oportunidades: uma para apre
sentar emendas ao substitutivo do Relator e outra
pedindo destaque para a sua emenda oferecida
anteriormente. São dois requerimentos, dois direi
tos que assistem a V.Ex':um apresentando emen
da ao substitutivo e outro pedindo destaque para
a emenda de V.Ex"que não foi aproveitada.

Concedo a palavra ao Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, quero levantar esta questão de ordem
agora para que esse trabalho que se prenuncia
árduo e responsável seja resguardado de alguns
cuidados, para que possamos dar atenção sem
pre que o Relator estiver falando, sempre que
se levantar uma questão de ordem. Que durante
o período que estivermos debatendo, discutindo
e ouvindo questões de ordem, os Srs, Consti
tuintes não recebam aqui nem assessores, nem
lobbies nem colegas que venham dialogar aqui
nas mesas, para que a atenção de cada Consti
tuinte não seja limitada quando se discute e quan
do se debate alguma coisa. Estou fazendo isso
para evitar constrangimentos daqui para frente,
para que possamos ter a nossa atenção voltada
para os nossos trabalhos. Acho que é desneces
sário prevenir que estamos vivendoum momento
histórico e que os problemas pessoais nesse mo
mento devem dar lugar à atenção que o assunto,
de todos nós, merece.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -Coloco
à decisáo do Plenário a proposta do Constituinte
Ronan Tito. Os que estiverem de acordo perma
neçam como estão.

Aprovado.
Convoco os Srs. Constituintes para iniciarmos

o processo de votação a partir das 16 horas, neste
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plenário. Esta Comissão compõe-se de 64 Srs,
Constituintes.

Estásuspensaa reunião até às 16 horas.

o SR. CONSTITUINTEEDMII..SON VALENTIM
- Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento da
Presidência.) Até a reunião anterior esta Comissão
era composta de 65 membros. V. Ex- colocou
que a Comissão é composta de 64 membros.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Res
ponderei à questão de ordem de V.Ex-

Ontem, tive o ensejo na nossa reunião prelírní
nar, de realçar esse aspecto. A Comissão era com
posta de 65 membros. Em face de questões de
ordem levantadas em plenário por um Constí
tuinte membro do PCB naquela oportunidade, o
Presidente da Constituinte resolveu aceder à ques
tão de ordem para que o PCB tivesse aqui a sua
representação, através do Constituinte Augusto
Carvalho. Ontem, em face de um problema de
doença grave e do internamento de urgência do
Constituinte Paulo Macarini, pertencente a esta
Comissão da Ordem Social, em entendimento
da Liderança do PMDB com a Liderançado PT,
resolveu o PMDB abrir mão da sua indicação,
cedendo a indicação ao PT.Na oportunidade, re
cebemos aqui o oficio que defme a posição da
proporcionalidade, não através das lideranças,
mas do Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte, Presidente Ulysses Guimarães, que pelo
Regimento decide essa proporcionalidade.

Um dos excessos estaria com o PT, que pelo
coeficiente de proporcionalidade partidária teria
direito a dois. Todavia, o PTargumentou que teria
feito acordo com o PMDB; e a questão estava
sob exame. Recebemos ofício do LíderMário Co
vas afastando o Constituinte Paulo Macarini desta
Comissão, em face do problema de saúde de
S. Ex' No momento, esta Comissão conta apenas
com 64 membros e aguardará até à hora da vota
ção, o ofício do Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte para definição do número, se 64
ou 65 membros para definição exata do proble
ma. As comunicações foram feitas apenas pejas
lideranças partidárias. Portanto, agUardaremos o
oficio, a fim de que possamos definir a matéria.

O SR. CONSTITUINTEVASCOALVES- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Constituinte Vasco Alves.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES- Até
agora, Sr. Presidente, não recebemos as emendas
oferecidas à Comissão. Estou muito preocupado
com o cumprimento do prazo flxado, porque o
material é fundamental para podermos trabalhar
e apresentar os pedidos de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem toda razão na questão de ordem. Ocorre que
está sendo providenciado no PRODASEN essa
matéria, e não houve tempo suficiente para que
a Gráfica nos enviasse todo o material referente
às emendas.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento da
Presidência.) Estava previsto o prazo para se apre
sentar emendas das 9 horas ao meio-dia. Mas
a reunião funcionou, foram levantadas questões

de ordem, falou o Presidente, falou o Relator. Es
tão faltando as emendas. V. Ex' adiou das 14
horas para as 16 horas o reinício dos trabalhos.
Como estamos com um grande número de
emendas e já perdemos algum tempo para forma
lizaros destaques, encaminho à Mesa uma suges
tão, Sr. Presidente, para se adiar até às 13 horas
o prazo para apresentação de destaques, porque
da forma que estamos trabalhando está sendo
muito difícil.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência acata a sugestão de V.Ex- e comunica
que os pedidos de destaques poderão ser apre
sentados até às 13 horas. Mas V.Ex' e o plenário
haverão de conceder também à Presidência um
prazo de mais uma hora, para que possamos or
denar os nossos trabalhos. Então, o início do pro
cesso de votação passará para as 17 horas e os
requerimentos de destaques poderão ser feitos
até às 13 horas.

Está suspensa a reuniiio até às 17horas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito do plenário o máximo de silêncio, para reini
ciarmos os trabalhos da reunião, que foi suspensa
para que os Srs. Constituintes pudessem apre
sentar os requerimentos de destaques.

Considero de fundamental importãncia e insis
to com o objetivo de que possamos, cada vez
mais, buscar o melhor ordenamento da nossa
Comissão, para que os trabalhos se realizem de
forma democrática, ampla, e que esta Presidência
possa funcionar, realmente, cumprindo as deter-
minações do nosso Regimento lnterno .

lncíalmente, devo esclarecer ao plenário, aos
Srs, e S.... Constituintes, que esta Presidência en
dereçou ao Sr. Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Ulysses Guimarães, o seguinte ofício:

"Sr. Presidente:
Aproximando-se a data da reunião para

votação do substitutivo do Relator desta Co
missão, venho solicitar esclarecimentos des
ta Presidência no que concerne ao número
atual de 65 membros titulares da Comissão
da Ordem Social, considerando o que o Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte prescreve no seu art. 13.

No aguardo das providênicas de V. Ex'
aproveito para renovar os meus protestos de
estima e consideração."

Tive a oportunidade de receber da Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, o seguinte
ofício:

"Sr. Presidente:
Em atenção ao Ofício n° 59/87, de V.Ex',

esclareço o seguinte: a Comissão está inte
grada por 64 membros e este fato deve-se
às questões de ordem levantadas em plená
rio e, assim, decididas pela Presidência:

Considerando as questões de ordem le
vantadas durante a sessão ordinária da As·
sembléia Nacional Constituinte pela Consti
tuinte Beth Azizee pelo Constituinte Augusto
Carvalho; considerando o que ordena o §
3° do art. 13, do Regimento Intemo, de que
cada Constituinte somente poderá íntegrar
duas comissões, uma como titular e outra
como suplente, devendo as bancadas de pe
quena representação optar pela comissão ou

comissões que preferirem; considerando que
o princípio informativo e consagrado pelo
Regimento Intemo foi permitir a participação
de todos os Constituintes nas Comissões e
Subcomissões; considerando que, em razão
deste fato, foram organizadas as comissões
em número de 8 e as subcomissões em nú
mero de 24; considerando tais fundamentos,
a Presidência decide que os Constituintes
que ainda não integram comissões temáticas
ou subcomissões, poderão indicar a sua op
ção à Presidência.

A Mesa agradece, principalmente, à nobre
Constituinte Beth Azize,que possibilitou, com
a sua intervenção, que esta lacuna fosse devi
damente sanada, por parte da decisão desta
Presidência e, inclusive, a Comissão conta
com a sua competência e com a dos demais
Constituintes que não figuram nas comis
sões, trazendo a contribuição do seu patrio
tismo e da sua inteligência.

Em anexo segue a relação nominal dos
membros titulares e suplentes da Comissão.

Atenciosamente, Ulysses Guimarães,
Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte."

A data do ofício é de hoje, 12 de junho. No
período da manhã, quando da abertura dos nos
sos trabalhos, foi levantada uma questão de or
dem e o nosso ofício solicitando esclarecimentos
é do dia 10 de junho. Comunico aos Srs. e SI"'"
Constituintes que estou fazendo esses esclareci
mentos, para que fique perfeitamente definida a
posição desta Comissão e que possamos, assim,
dirimir muitas questões de ordem, antes do pro
cesso de votação.

Solicito do nosso Primeiro-Vice-Presidente,
Constituinte Hélio Costa, que faça a leitura da
relação nominal dos membros titulares e suplen
tes da Comissão da Ordem Social.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Lê:

VlI- COMISSÃO DA ORDEM SO
CIAL

Presidente·
l' Vice-Presidel)te:
2' Vice-Presidente:
'Relator:
Edme Tavares
Hélio Costa
Adylson Motta
AlmirGabriel
PFL
PMDB
PDS
PMDB

Utulares
PMDB

Alarico Abib
Almir Gabriel
Borges da Silveira
Bosco França
Carlos Cotta
Carlos Mosconi
Céliode Castro
Domingos Leonelli
DoretoCampanari



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta-feira 5 123

Eduardo Moreira
Fábio Feldmann
Francisco Küster
GeraldoAlckmm
GeraldoCampos
Hélio Costa
IvoLech
João Cunha
Joaquim Sucena
Jorge Uequed
José CarlosSabóia
Julio Costamdan
Mansuetode Lavor
Mário Uma
MattosLeão
MauroSampaio
Max Rosenmann
RaimundoRezende
Renan Calheiros
RonaldoAragão
Ronan Tito
RuyNedel
Teotônio Vdela FUho
VascoAlves

PFL

AlceniGuerra
Dionísio Dal-Prá
Edme Tavares
GandiJamil
Francisco Coelho
Jacy Scanagatta
João da Matta
Júlio Campos
LevyDias
Lourival Baptista
Mariade LourdesAbadia
Orlando Bezerra
Osmar Leitão
SalatielCarvalho
Stélio Dias

PDS

Adílson Motta
Cunha Bueno
OsvaldoBender
WdmaMaia

PDT

FloricenoPaixão
Juarez Antunes
NelsonSeixas

PTB

José Elias Murad
Mendes Botelho

PT
Benedita da Silva
Eduardo Jorge
Paulo Paim

PL

OswaldoAlmeida

PDC

RobertoBallestra

PCdoB

Edmilson Valentim

PCB

Augusto Carvalho

Suplentes
PMDB

Abigail Feitosa
AdemirAndrade
Albérico Filho
AmilcarMoreira
Anna MariaRattes
Bezerrade Melo
CarlosSant'Anna
Cássio Cunha uma
CIdSabóia de Carvalho
Fernando Cunha .
França Teixeira
Francisco Amaral
Francisco Carneiro
FranCISCo Rollemberg
Francisco Pinto
Heráclito Fortes
Hilário Braun
!ram Saraiva
Koyulha
LúciaVânia
Luiz Soyer
PauloMacarini
MaurOio Ferreira Uma
Milton Uma
NelsonAguiar
Osmir Lima
PlimoMarbns
Raimundo Bezerra
RaquelCapibenbe
Renato Vianna
RobertoVital
RonaldoCarvalho
Severo Gomes .
Wilson Martins

PFL

Anníbaí Barcellos .
Chagas Duarte
Francisco Dornelles
Jalles Fontoura
Jofran Frejat
LuciaBraga
LucioAlcântara
Marcondes Gadelha
Antoniocarlos MendesThame
Odacir Soares
Pedro Canedo
RaquelCândido
Sarney Fdho
Saulo Queiroz
Valmir Campelo

PDS

Adauto Pereira
AntonioSalim Curiati
DaviAlves Silva
Lavoisier Maia

PDr
Edesio Frias
José MauríCIO
NelsonSeixas

PTB

RobertoAugusto Lopes
Francisco Rossi

PT
LuísGushiken
Luiz InácioLulada Silva
Vitor Buaiz

PL

José Luizde Sá

PDC

Siqueira Campos

PCdoB

Vago

PCB

RobertoFreire

o SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência gostaria de esclarecer vários pontos a
respeito do processo de votação e, logo após,
concederá a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Desejaria solicitar de V. Ex' que mandasse dis
tribuir para os membros da Comissão a relação
que acaba de ser lida. Era apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Aca
tada a proposta de V. Ex" Solicito à assessoria
tomar as devidas providências.

Devo esclarecer que as está definitivamente
composta a Comissão com 64 membros. Em
relação aos membros suplentes da Comissão, o
art. 8° do Regimento Interno da Comissão esta
belece:

"Os suplentes partidários da Comissão se
rão convocados pelo Presidente ao anunciar
a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos
de cada reunião, obedecida a ordem de suas
assinaturas no livro próprio e em número
correspondente aos dos respectivos titulares
ausentes, que poderão assumir seus lugares
na mesma reunião."

ficou decidido por esta Comissão, pela sua
maioria absoluta, que o suplente, ocupando o seu
lar e estando em processo de votação, o titular
poderá ocupar o lugar após a votação da matéria,
isto é, na matéria subseqüente.

Devo ainda esclarecer que, em relação ao uso
da palavra para discussão tem prioridade e não
necessitará de inscrição, o autor do destaque e
o Relator. Os demais Constituintes, no momento
da abertura da discussão, terão oportunidade de
fazer a sua inscrição para usar da palavra.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Sr. Presidente, o autor do destaque ou
o autor da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O au
tor da emenda porque, automaticamente, ela já
destacou.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, peço um esclarecimento
a esse respeito, porque nem sempre o autor da
emenda é o solicitante do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Mas,
V.Ex"solicitou emenda ao substitutivo do relator
e ao mesmo tempo solicitou destaque às emen
das apresentadas.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Na hipótese de eu sohcítar destaque para
uma emenda que não seja minha, eu teria direito
à palavra da mesma forma?
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o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Nessa
hipótese, não. Só os autores das emendas, mas
V. Ex' poderá se inscrever para discutir. Os arts.
13 e 16, do Regimento aprovado por esta Comis
são, a respeito do uso da palavra, estabelecem:

"Art. 13 O integrante da Comissão po
derá fazer uso da palavra pela ordem, pelo
prazo de 2 (dois) minutos, para reclamação
quanto à observância desta Norma, ou do
Regimento Intemo da Assembléia Nacional
Constituinte, ou quanto aos seJVidoresadrm
nistrativos, para esclarecimentos sobre a or
dem dos trabalhos, ou para suscitar questão
de ordem, vedados apartes.

Art. 16 Durante a discussão de qualquer
matéria poderão usar da palavra o Autor e
o Relator,durante 10 (dez) minutos improrro
gáveis, além de qualquer dos integrantes da
Comissão, titulares, ou Suplentes em exercí
cio, durante 5 (cinco) minutos, e por 3 (três)
minutos, os Constituintes que não sejam
membros da Comissão, inclusive Suplentes
não convocados. Poderão ser admitidos
apartes, de 1 (um) minuto de duração, desde
que haja anuência do orador. É facultada
a apresentação de requerimento de encerra
mento da discussão, após falarem até 10
(dez) oradores, 5 (cinco) favoráveis e 5 (cin
co) contra."

Eu desejaria esclarecer que aberta a inscrição,
para a discussão de um determinado artigo e
estiverem inscritos 12 oradores para falar favorá
vel e 3 para falar contra, a Presidência seguirá
a ordem de inscrição, pois só permitirá 5 oradores
favoráveis e 5 oradores contra.

o SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
nobre Constituinte Odacir Soares.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
É apenas para indagar de V. Ex' se no caso de
não ser o autor do destaque o autor da emenda,
o autor da emenda tem a preferência para discutir.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - O au
tor da emenda tem a preferência como Relator.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
citar dos Srs. Constituintes, para facilitaros nossos
trabalhos, porque as nossas reuniões estão sendo
gravadas, que ao pedirem a palavra se identifi
quem declinando o nome e o Partido.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
W - Sr. Presidente, pelo a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
nobre Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
W - Sr. Presidente, V.Ex' está adotando como
norma fechada aquilo que o art. 16, que V. Ex'
leu parcialmente, dá como faculdade. Esse artigo
estabelece o tempo de cada orador e diz:

"...é facultada a apresentação de requeri
mento de encerramento da discussão, após
falarem até 10 oradores..."

Tenho a impressão que V. Ex"absolutizou um
pouco e tomou para a Mesa aquilo que seria de
iniciativade um Constituinte, mesmo da própria
Mesa, mas através de requerimento. Gostaria de
saber de V. Ex"se estou certo ou se laboro em
equívoco.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - O pri
meiro equívoco de V.Ex' é que li o artigo todo.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
W - O artigo diz: "...é facultada a apresentação
de requerimentos de encerramento....., e V. Ex'
concluiu a sua locução dizendo que permitiria
apenas até 10 oradores, 5 de cada lado, quando
isso é apenas uma faculdade, quando houver re
querimento. É para isso que eu queria chamar
a atenção de V. Ex' V. Ex' está-se antecipando
ao dizerque atenderá a esse requerimento, quan
do houver.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)- Quando
houver.

Em relação à apresentação de requerimento,
tratando-se de encerramento da discussão da ma
téria, este só poderá ser feito após termos inscrito
10 oradores.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
W - Sr. Presidente, V. Ex' disse que encerraria
a discussão após termos 10 inscritos. Estou aler
tando que isso depende de um requerimento.
Apenas isso.

O Sr. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
deve haver essa preocupação por parte de V.Ex"
e dos Srs. e Sf'" Constituintes desta Comissão,
porque esta Presidência terá a maior respeitabi
lidade com o Plenário da Casa. Quanto às deci
sões mais polêmicas, esta Presidência fará ques
tão de que a maioria se pronuncie.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
Lu- Minha questão de ordem não teve a inten
ção de suscitar essa interpretação de V. Ex', Sr.
Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - Comu
nico às Sr'" e Srs. Constituintes desta Comissão
que o número de destaques apresentados, até
às 13 horas de hoje, que foi o prazo pré-esta
belecido, foi de 764.

Apesar do esforço que esta Presidência e todos
os Srs. e Sr" Constituintes desta Comissão vêm
fazendo, no cumprimento dos prazos estabele
cidos pelo Regimento da Assembléia Nacional
Constituintes, sem ser da nossa vontade, hoje pela
manhã, foram apresentadas emendas ao substi
tutivo do Relator, Constituinte Almir Gabriel e até
este momento, a Gráfica do Senado e o PRODA
SEN não tiveram condições de rodar todas as
emendas apresentadas ao substitutivo, as emen
das que foram ou aceitas ou rejeitadas pelo Rela
tor. No caso específico do Constituinte Vasco Al
ves, S. Ex' pretende destacar aquelas emendas
rejeitadas ao substitutivo e não tem oporturudade,
porque ainda não temos conhecimento das
emendas que o Relator acatou ou rejeitou. Portan
to, coloco para a decisão do Plenário a suspensão
da reunião, até que os Srs. Constituintes tenham

em mãos as emendas para serem examinadas.
(Palmas. Vaias.)

APresidência desta Comissão tem o maior mte
resse na participação das Sr'" e dos Srs. Consti
tuintes. Aqui estamos democraticamente e peço
silêncio para que possamos realizar as nossas
reuniões com o maior respeito e, acima de tudo,
para todos tenham liberdade na votação das ma
térias. Muito obrigado.

Coloco para a decisão do Plenário se devemos
suspender a reunião enquanto aguardamos que
essa metêría, de fundamental importância chegue
até nós. Durante a votação do substitutivo, que
é a matéria principal, que entrará em discussão
e em votação, ressalvadas as emendas e os desta
ques, não poderei aceitar nenhum destaque às
emendas nem os constituintes terão oportunida
de de saber se sua emenda foi aceita ou rejeitada.
Desejaria ouvir a opinião do Plenário.

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presi
dente, pelo a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Mansueto de Lavor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Pelas pró
prias palavras de V.Ex' já fica claro que não pode
mos trabalhar sem esse instrumento, que é a pu
blicação dos avulsos, do trabalho do Relator e
das emendas, sobre as quais se pediu destaque.
Infhzmente,é uma razão de força maior. Esta Pre
sidência e também própria Comissão não têm
culpa do atraso dos trabalhos. Está fora do nosso
alcance. Fica demonstrado que não podemos vo
tar no vazio e nem a nossa memória recordar
12, 15,60 emendas, sem termos em mãos esse
relatório que é publicado pela gráfica. É evidente
que devemos suspender os trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, compreendo bem a preocu
pação do ilustre Constituinte Mansueto de Lavor,
a quem normalmente acompanho, porque sou
seu liderado de caderneta até, quer dizer, acom
panho S. Ex' em tudo, mas gostaria de lembrar
ao Sr. Presidente que temos uma longa trajetória
a cumprir. Para sermos realistas, as emendas de
maior interesse, as emendas que representam in
teresses mais acompanhados, mais prementes,
sofreram, na manhã de hoje, solicitação de desta
que. Pelo que sei, nenhuma emenda foi perdida;
ninguém sentiu falta, até agora, de uma solicita
ção de emenda que não existisse. O que não
está à disposição dos Srs. Constituintes é o con
junto das 1.400 emendas que foram apresenta
das.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O
substitutivo do Relator foi apresentado hoje, pela
manhã, à Comissão. Asemendas que estão sendo
catalogadas e devem ser publicadas são as emen
das a este segundo substitutivo do Relator. Não
sabemos se o Relator as acatou ou as rejeitou;
ou acatou umas e rejeitou outras. São as emendas
ao substitutivo.
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Continua com a palavra o nobre Constituinte
Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - As emendas que forem absorvidas no rela
tório, no substitutivo, já estão escritas nele. As
emendas que foram objeto de solicitação de des
taque, quando já tiverem sido contempladas, se
rão, obviamente, registradas. Esse acatamento já
estará registrado. Quem apresentou emendas já
está na dependência do Relator ter aceito ou não
essas emendas. O jogo já está feito. Não há o
que modificar com o conhecimento do total das
emendas que não foram objeto de solicitação de
destaque Creio que não há nenhum prejuízo em
prosseguirmos os trabalhos. Aquele que tiver sido
absorvido, será. Há, apenas, uma única preocu
pação: do Relator ter introduzido artigos, como
penso que seja o art. 64, que não estava no relató
rio anterior; a Mesa, então, nesses casos, por libe
ralidade, poderia reabrir o prazo para apresen
tação de emendas, o que aconteceria, conhecen
do ou não as emendas.

Esta é a rnmha sugestão.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constitumte
Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, para reforçar a posição do ilustre
Constituinte Domingos Leonelli, gostaria de dizer
a V. Ex" que a reunião foi aberta às 9 horas e
suspensos os trabalhos justamente para que to
dos os Srs. Constituintes tivessem a oportunidade
de ler o relatório, e logicamente constatar quais
das suas emendas não foram aproveitadas e, con
seqiJentemente, apresentar o destaque a essas
emendas. Portanto, também acredito que seja
desnecessária a suspensão dos trabalhos para o
recebimento das emendas rejeitadas. Estou com
o ilustre Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Stého Dias, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, acredito que as colocações do Consti
tuinte Mansueto de Lavor merecem todo o acato
deste Plenário. Temos 774 emendas. Gostaría
mos de saber não só das emendas que foram
apresentadas por cada um, como também das
emendas que foram apresentadas pelos colegas;
e mais do que isso, Sr. Presidente, gostaríamos
de saber as razões que fundamentam essas
emendas. Muitas vezes, o Relator aproveita uma
emenda fora do local, para o qual a emenda foi
solicitada. Eu gostaria que V. Ex' decidisse pela
suspensão dos trabalhos, porque se tivermos tra
balho sem as emendas em mãos, teremos um
verdadeiro tumulto no plenário. Assim, gostaría
mos que V.Ex" tomasse como decisão da mesa
e recorresse, se a V.Ex"aprouvesse, ao Plenário,
e não fizesse dessa matéria, que é uma decisão
da Mesa, uma consulta ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem tem a palavra o Constituinte Eduardo Jor
ge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, a primeira decisão que o Plenário

vai tomar é em relação ao acatamento do relatório
do Constituinte Almir Gabriel, salvo emendas e
destaques que já foram formulados. Quem apre
sentou emendas, quem apresentou destaques, já
o fez no prazo predeterminado; e eles vão ser
requeridos, vão ser votados no seu devido mo
mento. Todos já tiveram a oportunidade de o fa
zer. São 700 destaques. Julgo, Sr. Presidente, que
deveríamos entrar na fase de votação do relatório,
salvo emendas e destaques, porque só o período
de votação do relatório, exposição por parte do
Relator, defesa do relatório, salvo emendas e des
taques, já vai ocupar bastante tempo. A votação,
depois, é nominal. Ganharíamos tempo aguar
dando, inclusive porque há possibilidade de nesse
meio tempo chegarem até nós as emendas. No
caso, então, seria desnecessário suspender a reu
nião. A proposta que faço é que o Relator defenda
o seu relatório e salvo emendas e destaques ele
vá à votação e no final desse processo vamos
decidir se suspendemos ou não a reunião, para
recebermos o caderno com todas as emendas
e suas justificativas. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Antes
de conceder a palavra a outro companheiro Cons
tituinte, eu desejaria colocar o Plenário mais cien
te, diante do Regimento Interno, de como proces
saremos essa ordem de votação. Em primeiro
lugar, iremos votar o último substitutivo do Rela
tor. Depois, faremos a votação dos artigos desta
cados do substitutivo. Se for rejeitado qualquer
artigo, vota-se a emenda substitutiva a ele apre
sentada na fase própria. Aprovado o substitutivo,
ficam prejudicados os anteprojetos e o primeiro
substitutivo, ressalvados os destaques. Em segui
da, a votação em globo das emendas de parecer
contrário, ressalvados os destaques. Votação da
matéria destacada, por ordem de artigos. Serão
votadas, ao final,as emendas destacadas que con
tenham a expressão "onde couber". Votação do
substitutivo. Se houver requerimento de preferên
cia para votação de emenda que substitua parte
do substitutivo, observa-se-á a seguinte ordem:

1°) Votação dos artigos do substitutivo que não
constarem do requerimento de preferência;
2°) Votação do requerimento de preferência.

Aprovada a matéria, ficam prejudicadas todas
as emendas oferecidas àqueles dispositivos, que
foram votadas preferencialmente.

Este será o roteiro, a ordem, que esta Comissão,
no cumprimento do Regimento Intemo, irá obser
var e irá decidir.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Fran
cisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- V. Ex" se antecipou naquilo que eu pretendia
encaminhar através de uma questão de ordem,
esclarecendo todo o roteiro da votação. No entan- .
to, quero reforçar a tese de que poderemos muito
bem discutir e deliberar sobre o substitutivo do
Relator, sem prejuízo dos destaques, a não ser
que V. Ex" queira submeter à apreciação do Plená
rio os destaques, para depois fazer o principal.
Mas, parece-me que isso não pode ser feito. En
tão, peço à Mesa que leve em consideração as
ponderações feitas com vistas a que possamos
deliberar sobre o substitutivo. O Relator haverá
de fazer a sua exposição e isso demanda algum
tempo. Nós, também, ganharemos tempo e não

haverá nenhum prejuízo.Eu, por exemplo, requeri
os destaques; tenho as minhas emendas e devo
apresentá-las no tempo que me for confiado para
fazer a defesa dos meus destaques. Darei ciência
a todos os colegas do que estou pretendendo.
Tenho competência para fazer isso e acredito que
todos os demais colegas haverão de fazê-lo com
mais competência que nos outros. Por isso pon
dero a V.Ex"a que se dê prosseguimento à reu
nião, apreciando o relatório.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Vasco Alves,pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, eu queria ponderar à Mesa uma situa
ção que me parece muito prejudicial aos nossos
trabalhos: a exigüidade do espaço reservado ao
público está impossibilitando o acompanhamen
to, a participação desse público nos trabalhos da
Comissão. Os corredores há pouco, estavam
cheios e creio que a suspensão dos trabalhos
se impõe até para que a Mesa possa verificar
a possibilidade de se encontrar um outro espaçoo
onde as pessoas possam acompanhar, digna
mente acomodadas, os nossos trabalhos. Talvez
o auditório Petrônio Portella,que hoje pela manhã
estava sendo palco de um congresso que a esta
altura pode ter-se encerrado.

Era o que eu tinha a ponderar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem de V.Ex' Consti
tuinte Vasco Alves, esta Comissão, é necessário
que se ressalte, principalmente esta Presidência,
durante todo o desenrolar dos nossos trabalhos,
inclusive nas Subcomissões, sempre teve preocu
pação com a participação efetivada comunidade,
da sociedade, dos segmentos mais representa
tivos da sociedade, nos nossos trabalhos. A prova
disso é que esta Comissão teve o ensejo muíto
oportuno de, quando da entrega dos relatórios
e dos anteprojetos das Subcomissões, realizar
uma das solenidades mais participantes e que
alcançou pleno êxito.Esta Comissão tentou, sem
conhecimento da questão de ordem levantada
hoje por V. Ex" um auditório mais amplo, para
que pudéssemos realizar as nossas reuniões para
votação do substitutivo e do anteprojeto definitivo
desta Comissão. Infelizmente, requerendo os au
ditórios que poderíamos utilizar - porque era
nossa intenção que não só tivéssemos auditório,
mas que oferecêssemos às Sr'" e aos Srs. Consti
tuintes desta Comissão e aos Constituintes de
outras Comissões que participam dos nossos tra
balhos, toda a infra-estrutura, o apoio logístico,
a melhor forma de podermos realizar os nossos
trabalhos - não conseguimos nenhum. O auditó
rio Petrônio Portella está cedido a um congresso.
O plenário da Câmara dos Deputados foi reque
rido, há muito tempo, pela Comissão da Ordem
Econômica. Dos outros auditórios, não dispomos.
O auditório Nereu Ramos já está com outra Co
missão. Todos os espaços da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal já estão ocupados.
Então, esta Presidência sentiu a necessidade de
nos organizarmos aqui. É bem verdade, diga-se
de passagem, que este auditório, para o processo
de votação é um dos melhores do Congresso,
inclusive pela eficiência com que os Srs, Consti
tuintes terão a oportunidade de, usando o micro
fone ao seu lado, levantar suas questões de or-
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dem, de usar livremente a palavra, com mais facili
dade do que, propriamente, num auditório, onde
precisaríamos ter essa estrutura, sob pena do des
locamento permanente e constante dos Srs.
Constituintes. Se esta Presidência tivesse tido a
oportunidade da concessão de um auditório, já
estaríamos, confesso, realizando as nossas reu
niões nesse auditório. Mas já tomamos as provi
dências para que esse ambiente e esse apoio nós
tenhamos aqui, onde já estamos todos organi
zados, com as emendas, para que os nossos tra
balhos sejam ordenados.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte João
da Mata.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DAMATA - Sr.
Presidente, hoje pela manhã praticamente ao
meio-dia recebemos o segundo substitutivo.
Acredito que poucos Constituintes tiveram tempo
para ler esse substitutivo integralmente. Ao que
parece, além da justificativaque V. Ex'apresentou,
dada a dificuldade de impressão na gráfica, o
que evidentemente não nos concede a instrumen
tação necessária para a avaliação que se pretende
fazer ao votar, sou favorável à suspensão dos tra
balhos, até que pode todo esse material esteja
em ordem para ser votado. Precisamos saber que
isso não é um documento qualquer. Trata-se de
uma Carta Magna, que deve perdurar por muito
tempo. Essa pressa, evidentemente, será inimiga
da perfeição. Não venham depois aqueles que
querem fazeras coisas às pressas dizerque fomos
prejudicados ou que prejudicamos o documento,
em vista de não termos os elementos em mãos.
Acho da maior importância que se use o tempo
necessário, mas que se faça uma Constituição
com bom-senso, usando, naturalmente, de todos
os recursos que possam ser utilizados pelos Srs.
Constituintes. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte Odacir Soares, pela
ordem.

O SR. CONSmUlNTE ODACIR SOARES 
Eu queria indagar da Presidência se temos nós,
membros desta Comissão, atribuição para mudar
o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte. Parece-me que constitui norma regi
mental expressa de dificil superação a não-pu
blicação dos atos decorrentes dos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte. Portanto, a
questão aqui é muito mais ampla e muito mais
substantiva do que a simples impressão dos traba
lhos do Relator ou a simples impressão das emen
das. Na realidade, não temos a publicação dos
trabalhos do Relator, das emendas que foram re
jeitadas e das emendas que foram aprovadas. En
tão, parece-me que foge à competência desta
Comissão resolver essa questão, uma vez que
ela decorre de um princípio básico do próprio
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Por essa razão, Sr. Presidente, eu queria
colocar à apreciação de V.Ex' esta decisão por
que, parece-me, repito, não temos competência
para derrogar ou para revogar o dispositivo do
Regimento Interno, da Assembléia Nacional
Constituinte, que exige como fundamental a pu
blicação prévia dos seus atos.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Oswaldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDOALMEIDA
- Sr. Presidente, incorporando-me a expressão
do nosso Constituinte Odacir Soares, queriamos
ponderar um outro aspecto, o de que esse último
substitutivo trouxe matéria nova, que teve até de
ser destacada na forma de artigo, mas não houve
tempo para ser suficientemente analisada. Pedi
ríamos a V. Ex' que, voltando à solução desse
assunto que já foi ponderado, quando da discus
são desses artigos destacados fossem dadas pre
ferências àqueles que destacaram esse artigo, a
exemplo daqueles que fizeram emendas.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Constituinte Floríceno Paixão.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Em primeiro lugar, tenho a impressão de que
deveríamos colocar em votação agora uma das
propostas, se suspende ou não suspende a reu
nião. Em segundo lugar, Sr. Presidente, fOI ressal
tado aqui que havia dificuldade em se saber exata
mente as inovações introduzidas pelo Relator no
seu segundo substitutivo. Eu gostaria de encami
nhar à Mesa uma sugestão, para que se desse
aos membros da Comissão uma nova e pequena
oportunidade para oferecerem destaques apenas
com relação à parte inovada no substitutivo do
Relator. Em verdade há dificuldade. A outra su
gestão, Sr. Presidente, é de se encaminhar aos
membros da Comissão o texto integral da parte
do Regimento Interno que V. Ex' acaba de ler
sobre o roteiro das votações, porque a maioria
não tem o Regimento Interno em mãos.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -Aceita
a proposta de V. Ex' e a Presidência agradece
a contribuição que empresta e mandará tirar có
pias da ordem de votação, para distribuir aos Srs.
Constituintes.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Paulo
Paim.

O SR.CONSTITUINTE PAULO PAIM-Sr. Pre
sidente, a primeira consideração é de que se conti
nuarmos encaminhando questões de ordem e
não colocarmos em votação a proposta, não ter
minaremos antes das 20 horas.

A segunda consideração é de que eu gostaria,
neste momento, de registrar a presença de com
panheiros da CGT - a Central Geral dos Traba
lhadores - representantes da USIe também um
companheiro, o Presidente da Central Única dos
Trabalhadores, Jair Meneghelli. (Palmas.) E regis
trar também a presença de inúmeras categorias
de trabalhadores, como, por exemplo, uma repre
sentação das empregadas domésticas. Todas es
tão aqui, Sr. Presidente, tenho a certeza, apos
tando que esta Comissão vai votar de imediato
as propostas da c:Iassetrabalhadora.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Bosco Fran
ça.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Todos nós conhecemos a importância do traba
lho que vamos começar a votar. Todos nós sabe
mos dos milhões de brasileiros que estão a espe
rar os resultados do trabalho de hoje. Mas, estou
me sentindo, permita-me fazer uma comparação,
como se estivéssemos diante de um paciente para
ser operado, sem ter as pinças hemostáticas que
iriam fazer a hemostasia na hora necessária. Co
mo temos pressa, vamos realizara operação mes
mo que o paciente morra. Eu queria fazer essa
comparação, para explicar aos nossos compa
nheiros Constituintes que estamos diante de uma
situação bastante importante e que devemos ter
todos os instrumentos possíveis e necessários pa
ra realizarmos a votação. Peço ao Sr. Presidente
que proceda à votação, a fim de que todos nós
Constituintes assumamos a responsabilidade por
aquilo que estamos querendo realizar.Muitoobri
gado.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra, pela ordem o Constituinte Cunha Bue
no.

o SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, tenho o Regimento em mãos. O inciso
I do art. 18 é muito claro: u ... será distribuído
em avulso, sendo em seguida submetida a maté
ria à votação". Portanto, como o avulso não foi
distribuído não pode haver votação, e muito me
nos o Plenário pode deliberar sobre o que o Plená
rio da Constituinte já deliberou. Não haverá vota
ção enquanto não houver avulso impresso e distri
buído. Parece-me que o bom senso recomendaria
a suspensão da reunião para cumprirmos o Regi
mento Intemo. Não adianta aqui colocarmos o
pensamento de um lado ou o pensamento de
outro lado, Sr. Presidente. É preciso se cumprir
o Regimento da Constituição para que não haja
parcialidade durante o processo. Portanto, peço
a V. Ex' que nada mais faça do que cumprir o
Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Carlos Cotta, último ins
crito.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS COITA - Sr.
Presidente, faz duas horas e meia que estamos
discutindo somente os entretantos. Vamos decidir
isso,já que o Presidente não quer assumir o direito
de suspender a reunião. Que o Plenário decida
através do voto, porque já temos duas horas e
meia de papo-furado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência informa aos Srs. Constituintes mem
bros desta Comissão que por norma regimental,
que acaba inclusivede ser citada pelo Constituinte
Cunha Bueno, não poderá haver votação se esses
avulsos, se essas publicações, não forem real
mente processadas. Ocorre que esta Presidência
deseja plena liberdade, plena democracia. Quere
mos que o Plenário seja soberano na decisão
e, portanto, nesta oportunidade, a Presidência vai
colocar em votação a sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, pela ordem. Eu estava inscrito an
teriormente.
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o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Jorge Uequed.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED -
V. Ex"não respondeu a uma questão de ordem
formulada pelo Constituinte Floríceno Paixão, o
qual formulou uma questão de ordem de vital '
importância ao funcionamento desta Comissão,
Sr. Presidente. O Sr. Relatorapresentou um relató
rio. Ao relatório foram oferecidas emendas que
são agora destacadas. Ocorre que o Sr. Relator
apresentou um segundo relatório e sobre esse
segundo relatório, inovando em algumas maté
rias, não foi aberto prazo para se oferecer emen
das. Não se conseguirá fazer destaque sobre as
matérias oferecidas pelo Relator no seu segundo
relatório, o que implica na impossibilidade de exa
miná-Ias no conjunto ou uma a uma, o que impli
ca quase na obrigatoriedade de rejeitar-se o rela
tório em conjunto ou aprovar-se o conjunto. E
é indispensável, Sr. Presidente, a possibilidade dos
destaques para que o segundo relatório seja exau
rido no seu exame; e é necessário haver prazos
para oferecimento de emendas de destaques ao
segundo relatório.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem de V. Ex" devo
esclarecer que hoje pela manhã, quando da reali
zação da nossa reunião, tivemos a oportunidade
de estabelecerdois prazos. O primeiro, permitindo
que os Srs. Constituintes apresentassem emen
das ao substitutivo, das nove às treze horas, como
também solicitassem, através de requerimento,
destaques para as emendas. Esse prazo já foi
pre-estabelecido. O que nos falta é receber do
Sr. Relator a informação do acatamento ou da
rejeição dessas emendas.

Nesta oportunidade, a Presidência coloca em
votação a proposta.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE lA
VOR- Um pedido de informação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Será que V. Ex" não teria condições de
informar-se junto ao setor gráfico sobre quando
chegarão esses avulsos? Eles podem chegar den
tro de 10 minutos, dentro de 5 minutos. Dessa
forma, acataríamos a proposta do nobre colega
e não nos dispersaríamos. É necessário que V.
Ex"dê a informação para este Plenário de quando
o serviço gráfico do Senado ou a Mesa se compro
meteu a entregar essas publicações. Qual é o
tempo?

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -A colo
cação de V. Ex" é muito importante. Realmente
houve um descuido da Mesa em não ter salien
tado o problema. Esta Presidência ao tomar co
nhecimento das dificuldades que estavam haven
do em relação à publicação dessas matérias, e
isso está ocorrendo em todas as comissões, escla
rece que manteve entendimento com a Presidên
cia da Assembléia Nacional Constituinte, com o
Presidente Ulysses Guimarães, com o Secretá
rio-Geral da Mesa do Senado e o Secretário-Geral
da Mesa da Câmara, no sentido de apressar os
trabalhos na Gráfica.Ainformação que nos chega
é de que houve problema em uma das máquinas
da Gráfica e não há como termos essa previsão.

Não há como sabermos quando a Gráfica poderá
fazer a entrega do material; poderia ser às 20:00,
às 21:00, ou às 22:00h. Esta é a informação que
temos. Esta Presidência deseja informar aos Srs,
Constituintes que é importante que haja uma deci
são da proposta para suspensão da reunião e
mais, que tenhamos um horário limite, para que
nesse horário possamos informar com mais pre
cisão a respeito da publicação dos avulsos. Está
em votação a proposta.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Edmílson
Valentim.

O SR. CONSmUINTE EDMILSON VALENTIM
- Sr. Presidente, para melhor acompanhar a vo
tação, gostaria de saber quantos Constituintes ti
tulares estão presentes e quais seriam as suplên
cias imediatas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito à assessoria que informe, através do livro
de presença, quais os Srs. Constituintes que estão
aqui, os titulares e os suplentes.

Respondendo à questão de ordem levantada
pelo Constituinte Edmílson Valentim esta Presi
dência informa que estão presentes 59 titulares
e 18 suplentes presentes à nossa reunião.

Essa Presidência coloca em votação a propos
ta. Solicitaria à assessoria que levasse ao Consti
tuinte Edmílson Valentim a relação nominal des
tes Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Sr. Presidente, gostaria que fossem lidos os
nomes ao plenário, porque essa questão de or
dem é de interesse de todos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Acato
a questão de ordem de V.Ex' e solicito ao Primei
ro-Vice-Presidente a fazer a leitura dos presentes.

O SR. PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE (Hélio
Costa) - (Lê):

DoPFL:
1o - Raquel Cândido
2° - Jofran Frejat
3° - Odacir Soares
4° - ValmirCampelo
DoPMOB:
1° - Raimundo Bezerra
2° - LuizSoyer.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
estã com a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Sr. Presidente, sabemos do seu espírito demo
crático, da forma realmente aberta com que dese
ja que os trabalhos se realizem, mas, antes de
mais nada, Sr. Presidente, há o Regimento Interno
da Constituinte, o qual devemos realmente respei
tar. Se não respeitarmos o Regimento maior da
Constituinte, até mesmo dentro do espírito demo
crático, em querer colocar em votação, dentro
deste plenário, um assunto que o Regimento inter
no deixa claro, que somente poderá haver a vota
ção após a distribuição dos avulsos - fato esse

que não ocorreu. Portanto, colocando em vota
ção, neste plenário, estaríamos desrespeitando o
Regimento da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência, pela decisão tomada, resolve colocar
em votação, para efeito da suspensão da reunião.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.

(Está suspensa a reunião às 21 horss.)

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Decla
ro abertos os trabalhos, em face da suspensão
da reunião, e devo prestar três informações: a
primeira é que só teremos os avulsos publicados
possivelmente de duas para três horas da manhã;
segunda informação vou suspender a reunião,
retomando amanhã, às 9 horas; a terceira infor
mação é que estive até agora tentando conseguir
um auditório mais amplo para que pudéssemos
realizar nossa reunião. Porque considero, pelo iní
cio dos trabalhos, que não teríamos condições
da realização dos trabalhos, em face, que é muito
natural, de que toda comunidade, aqui presente,
interessada na votação de matéria de tão grande
importância, como é a Comissão da Ordem So
cial, teríamos a oportunidade de não atender essa
justa reivindicação. Estive no plenário do Senado,
onde está cedido à Comissão de Sistema Eleitoral,
e esta Comissão já votou a maior parte de todas
as matérias inclusive as partes mais polêmicas,
ficando apenas duas para amanhã. Consegui com
o Presidente do Senado a autorização, e no mo
mento em que a Comissão de Sistema Eleitoral
termine os trabalhos, passaremos para o plenário
do Senado. De forma que estaremos aqui, ama
nhã, às 9 horas, na busca de iniciarmos a nossa
votação e, posteriormente, aguardando o término
dos trabalhos no plenário do Senado, a fim de
que possamos reiniciar os nossos trabalhos ama
nhã.

V. Ex"tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Quando do encerramento ou da interrupção da
reunião, V.Ex', no meu entender, agiu incorreta
mente naquela votação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem de V. Ex", acho
que ninguém agiu mais democraticamente como
esta Presidência. V. Ex' sabe que o Regimento
Intemo da Assembléia Nacional Constituinte per
mite, concede ao Presidente da Comissão, a qual
quer momento, suspender a reunião. Devo ainda
esclarecer que o Regimento Intemo da Casa é
claro quando estabelece, num dos seus disposi
tivos, que não poderá ser votada nenhuma maté
ria sem o pleno conhecimento dos Srs. Consti
tuintes ou dos Srs, Deputados, para ir também
ao Regimento Interno da Câmara, sem ter conhe
cimento da matéria. Então, a maténa tem obriga
toriamente de ser publicada. E esta Presidência
não quis usar desse privilégioque lhe é concedido
pelo Regimento. Acho que agi democraticamente,
deixando a critério do plenário, para que ele tam
bém se pronunciasse, e, também, esta Presidên
cia tivesse inclusive a oportunidade de ouvir dos
Srs. Constituintes a respeito da matéria. E ela foi
exaustivamente discutida, foram levantadas ques
tões de ordem exaustivamente. A Presidência, in
clusive, colocou em votação a matéria, foi muito
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clara, porque declarou que os que estivessem a
favor, permanecessem sentados, e os contrários
se levantassem.

o SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Não deu tempo nem de levantarmos da cadeira.
(Risos.)

O SR. CONSmUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, data venia. sem embargo do apreço
que V. Ex"nos merece, V.Ex' mesmo tem procla
mado que o plenário é soberano. Este é um prin
cípio que tem de ser aplicado. AMesa tem compe
tência e atribuições específicas, inclusive essas
que V. Ex" se refere, porém, no momento em
que V.Ex" deferiu ao plenário a decisão da matéria,
realmente o ilustre Constituinte Juarez questiona
a forma como foi colocada em votação, de forma
abrupta, repentina, não possibilitando as pessoas
se manifestarem devidamente. Realmente, a
questão era irrelevante, porque havia um con
senso em relação à suspensão dos trabalhos,
mas, talvez tenha sido até pelo momento, dos
atropelos, em razão da preocupação que V. Ex"
certamente está com relação ao atraso da entrega
dos avulsos. Nós compreendemos isso muito
bem. Agora, sabemos que com o desenvolvimen
to dos trabalhos, das matérias substantivas, que
serão colocadas em discussão e apreciação e vo
tação amanhã, certamente que a Presidência vai
agir de forma bem diferente.

Agradeço a V.Ex"as colocações. V.Ex" foimuito
claro quando afirmou que havia um consenso
no Plenário e ele foi manifestado na hora da vota
ção. É bem verdade que o processo de votação
será nominal e espero que os Srs. Constituintes
estejam atentos à chamada dos seus nomes para
votar "sim" ou "não" à emenda. De forma que
nêo vai haver esse problema.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, é evidente que a tônica que tem nor
teado esta Comissão é o de respeito a cada Cons
tituinte e a suas opiniões. No entanto, gostaria
de registrar a minha opinião e o meu testemunho,
do procedimento de V. Ex", com a maior correção
em todos os momentos. Não peço a V. Ex" que
mude o comportamento, mas que o mantenha,
porque espero também que esta Comissão man
tenha o nível alto que vem mantendo até agora.
Só tenho que elogiar não só V.Ex", mas, também,
o nosso Relator, toda a Mesa e o comportamento
dos companheiros. Quero pedir aos companhei
ros que consigamos chegar a bom termo da vota
ção e que mantivéssemos o nível que estamos
tendo tido até agora.

Pode ocorrer, Sr. Presidente, que algum de nós
cometa durante a reunião alguma precipitação;
isso é comum, somos humanos, é a confissão
de que somos humanos, quando nós erramos.
No entanto, quero testemunhar que o espírito de
mocrático de V. Ex' tem sido transparente em
cada atitude, em cada ato!

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Agra
deço a V. Ex' as referências e este realmente é
o espírito da Presidência.

Está suspensa a reunião e estaremos retoman
do amanhã, às 10 horas.

(Suspensa a reunião às 22 horas)
O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Estão

reabertos os nossos trabalhos. Solicito a gentizela

do 1"-Vice-Presidentefazer a leitura dos membros
titulares presentes nesta reunião. Solicitariaàs S(G
Constituintes e aos Srs. Constituintes que ao ouvir
o nome declarasse a sua presença. (pausa.)

(Procede-se à chamada nominal.)

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - Vamos
fazera leitura dos suplentes, pela ordem de assina
tura do livro. (Pausa.)

(Procede-se à chamada nominal.)

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares)-APresi
dência passa agora ao processo de votação do
último substitutivo do Relator-Geral. O artigo 27,
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, no parágrafo 5°,no encaminhamen
to de votação de matéria destacada - "poderão
usar da palavra por 5 minutos 2 Constituintes
a favor,tendo preferência o autor do requerimento
e 2 contra".

Devo salientar que o último substitutivo que
irá à votação será votado ressalvados todos os
destaques.

Concedo a palavra por 5 minutos ao relator,
pela preferência para falarsobre o seu substitutivo.
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Sr. Constituintes, o relatório que apresen
tamos aqui, o substitutivo, pretende de uma parte
responder à maioria esmagadora das colocações
feitas pelos nobres Srs. Constituintes em cada
uma das Subcomissões, alinhavando-as de forma
a manter a coerência do conjunto e, sobretudo,
manter o espírito que veio de cada uma das Sub
comissões. Entendemos que ao final, ao compor
o substitutivo, tomamos em conta a possibilidade
de atender, em primeiro lugar, o Brasil como um
todo e sua população, isto é, em primeiro lugar,
nos ativemos à condição da nossa extensão terri
torialà condição da nossa população das relações
de trabalho, às condições de cultura e sobretudo
à possibilidade de dar, através desse texto consti
tucional, condições para que a população, partici
pando ativamente da construção do seu destino,
e o Governo baseando-se nesta Constituição, pu
desse promover realmente uma condição ade
quada de justiça social.

Nós entendemos, portanto, que sendo a justiça
social um elemento fundamental a ser persegui
do, que ela por via de conseqüência, passa a ser
o elemento fundamental a ser combatido por via
indireta, o raciocínio que nos levava era o de que
para combater a injustiça social era indispensável
restringir ou eliminar os privilégios. Entendo que
o substitutivo apresentado, ao tratar dos trabalha
dores, ao tratar da seguridade social, ao tratar
dos servidores públicos civisou militares ao tratar
das minorias e do meio ambiente se buscou fazer
de forma conjunta, de forma global, vendo a pes
soa humana no contexto da nossa Nação inteira,
de molde a retirar das condições da riqueza natu
ral ou dos bens naturais, ou dos recursos naturais,
tudo aquilo que seja suficiente ou adequado para
a melhoria das condições de vida da população,
para o aproveitamento destes bens da natureza,
transformando-os em riqueza, mas não destruin
do-a não permitindo que nas próximas gerações
se tivesse as condições mais inadequadas para
a população que há de vir.Nós diríamos de outra
parte, que no que respeita à relação de trabalho,
buscou-se de toda forma responder a questão

essencial da melhor remuneração do trabalho.
Entendemos que as formas paternalistas de Go
verno, as formas de compensação dadas, através
não da remuneração, mas através de outros mo
dos, não são a garantia de uma verdadeira demo
cracia, são, isto sim, a garantia de estabelecimento
de um estado paternalista, que na verdade não
responde ao conceito básico das democracias.
Assim, no nosso entendimento, o esforço feito
para uma remuneração adequada do trabalho é
o esforço feito no sentido real de incorporar para
o grupo de trabalhadores o que lhes corresponde
de maior direito.Todavia, dentro desse grupo pro
curou-se ter claro que, dentro dos próprios traba
lhadores, há grupos que têm acesso mais rápido
à determinadas condições facilitadoras de sua vi
da, ao passo que outros, sobretudo os trabalha- 
dores rurais, os trabalhadores da área periférica
das cidades, sobretudo aqueles que não estão
ligados ao mercado formal de trabalho, e por isto
mesmo não têm as suas respectivas carteiras ga
rantidoras da seguridade social, que estes consti
tuem o grupo mais desprivilegiado da nossa so
ciedade, e por isto mesmo, quer de forma direta,
que de forma indireta, quer pela forma da com
pensação, por via do salário-famfliae outras com
pensações, quer pela compensação da seguri
dade social, através da saúde, através da Previ
dência ou através da assistência, a esse grupo
predominantemente está voltado este relatório.
Nós entendemos que, na medida que possamos
aprovar este relatório, segundo este espírito geral,
não corporativo, e sim globalizado, e na medida
que assim o façamos, teremos dado o passo mais
importante no sentido de rever a política nacional,
e rever o desenvolvimento nacional, melhor dizen
do. Revê-lo na medida em que o peso destinado
à área social seja um peso suficientemente forte,
capaz de garantir que o nosso desenvolvimento
não se baseie na obcessiva busca do crescimento
econômico, isto é, que o PIB deixe de ser uma
neurose nacional, que o crescimento deste PIB
deixe de ser uma condição que, passando para
a população em geral, como sendo o fato perse
guido pela Nação inteira, acabe tendo como justi
asear no sacrifício, na miséria e na exploração
dos trabalhadores.

O SR.PRESIDENTE(Edrne Tavares)- Comu
nico ao Sr. Relator, que V. Ex' dispõe de um mi
nuto.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Entendo
que as medidas aqui impostas, sobretudo aquelas
relacionadas ao financiamento da seguridade so
cial, que taxa a riqueza, que taxa o lucro, enfim
que busca retirar de certos grupos que têm vanta
gem especial, fazendo com que esta vantagem
especial volte-se, principalmente, para aqueles
que são menos afortunados, e assim, sim, estare
mos fazendo um novo modelo de desenvolvimen
to social deste País. Por isto mesmo, tenho a con
vicção plena que os nossos companheiros deste
plenário aprovarão este substitutivo com as futu
ras correções que certamente, a sabedoria e a
inteligência de cada qual darão para aperfeiçoa
mento do mesmo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, Srs, Constituintes e demais presen-
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tes, evidentemente o Relator AlmirGabriel, soube
colher um trabalho feito de forma em debates
sucessivos nas 3 Comissões e grande parte do
produto, democraticamente, chegado nestas
Subcomissões foi incorporado. Por isto, nós, do
Partido dos Trabalhadores, estamos encammhan
do e votaremos a favor deste substitutivo com
uma série de ressalvas, porém ressalvas que são
importantes e fundamentais, e que vamos enca
minhar nos destaques, para recompor aquilo que
foi reconquistado, aquilo que foi consenso a nível
das Comissões. Citaria,por exemplo, na área dos
Direitos dos Trabalhadores, coisas que precisam
ser aperfeiçoadas, na direção do que foi aprovado
nas Subcomissões, a questão da estabilidade 
questão essencial para o desenvolvimento nacio
nal, para que a famíliado trabalhador tenha condi
ções de dar uma assistência e progredir neste
desenvolvimento - ela regridiu na concepção
do Senador Almir Gabriel. Nós lutaremos para
a recomposição a nível do que foi aprovada na
Subcomissão. As domésticas continuam discri
minadas, quando foi aprovado na Subcomissão
a sua total integração nos trabalhos. A aposen
tadoria foi praticamente liquidada no Relatório do
Constituinte AlmirGabriel e vamos lutar para que
seja recomposta. A questão do salário como ren
da, até um certo nível, a que foi aprovado na
Subcomissão, também se perdeu no relatório do
Constituinte AlmirGabriel,assim como a questão
do reajuste mensal. A nível do servidor público
é importante a contribuição do Senador Almir
Gabriel quando praticamente equipara os servi
dores civise militares sendo isto uma grande con
tribuição do Constituinte; no entanto, na questão
do salário máximo que desapareceu, precisamos
fazer um destaque. Na questão da saúde o Sr.
Constituinte praticamente aproveitou quase tudo
produzido pela Subcomissão. No entanto, vejo
como se fosse um esqueleto mantido mas que
a alma foi mantida. E a alma qual é da comissão
e subcomissão? É que o setor saúde teria um
financiamento próprio, uma estrutura própria, pa
ra que a promoção, recuperação e proteção, pela
primeira vez na história do nosso País, pudesse
realmente ser implementada e não esta dicoto
mia, que é altamente danosa à Nação; de um
lado a cura, a recuperação, no Ministério, num
órgão, de outro lado a promoção e proteção 
isto foi perdido. É um esqueleto mantido, no en
tanto se perde a alma - é como se a saúde
de um ministério de estrutura própria passasse
a ser um departamento de um superministério
de seguridade.

Para concluir, diria maís, que na questão do
meio ambiente, ressalvada a questão nuclear, que
fazemos destaque, e na questão de deficientes
e minorias e negros, o Sr. Constituinte pratica
mente incorporou toda a produção das subco
missões.

Então, concluindo as ressalvas que fiz serão
encaminhadas com destaque. No conjunto, no
global, votaremos a favor.O Sr. Constituinte Almir
Gabriel fez um grande esforço de síntese. Defen
deremos este relatório na Comissão de SIstema
tização, acredito que no Plenário terá o apoio,
o empenho da maioria e talvez totalidade, se for
possível dos Srs. Constituintes aqui presentes.
Com os destaques teremos condições de aprimo
ramento, e o nobre Constituinte AlmirGabriel terá

a abertura, tenho certeza, para receber a contri
buição deste Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Antônio Carlos Mendes
Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDESTHAME -Meus cumprimentos, inicial
mente, ao Realtor, não apenas por ter acolhido
em boa parte os relatórios das subcomissões, mas
ainda por ter procurado, dentro do espírito do
consenso, a busca de um relatório que pudesse
realmente significar um avanço e que represen
tasse a média do pensamento desta Assembléia
Nacional Constituinte. Mas fundamentalmente, o
que gostaria de destacar- inclusiveisto é o ponto
altamente positivo até comparativamente a de
mais relatórios - é que foi um trabalho procu
rando com que cada item, cada artigo, cada inciso
TIvesse a sua eficácia garantida. Grande parte dos
artigos são auto-aplicáveis, e hoje o que padece
mos e o que este País padece é de ter uma Consti
tuição cuja eficácia é em alguns casos duvidosos.
A busca de uma Constituição auto-aplicável, que
tenha independentemente do seu número de -arti
gos, condições de por sua própria força se trans
formar em lei é um objetivo do qual não podemos
nos afastar. Neste sentido, boa parte dos artigos
não é apenas uma moção de intenções, uma carta
de princípios e alguma coisa etérea e utópica:
é a busca realmente de salvaguardar direitos que
estavam há muito tempo sendo preteridos e que
temos a obrigação de resgatar, numa oportuni
dade única, depois de 41 anos. Por último, gosta
ria de destacar, que esta Comissão, que vem ago
ra com a somatória de 3 Subcomissões que pro
curam o consenso, tem hoje uma missão muito
importante, principalmente depois dos fatos la
mentáveis que caracterizaram a Comissão da Or
dem Econômica, na madrugada de ontem, que
é a busca de uma linha, de consenso e que repre
sente, acima de tudo, entendimento e reflita,aqui,
neste plenário, não compromissos com grupos,

nem com facções, mas com o compromisso
maior, que todos temos, com o povo brasileiro.
A busca de um texto que seja realmente o fruto
deste esforço de consenso pode ser e deve ser
uma tônica a ser seguida, depois da Comissão
de Sistematização e no Plenário por todos os
membros da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Francisco Küster.

O SR CONSmUINTE FRANCISCO KüSTER
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, inicialmente,
queremos cumprimentar o Relator pelo esforço
para contemplar os pleitos dos 3 relatórios, das
3 Subcomissões. No entanto não posso deixar
de tecer considerações, com relação às perdas
consideráveis que nós outros, que atuamos na
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores,
Servidores Públicos obtivemos Quero, antes de
elencar estas perdas, tecer algumas considera
ções preliminares. Por exemplo, ao longo de toda
uma História brasileira, os govemos, via de regra
todas as pessoas, com qualquer tipo de poder,
neste País, pautaram generosamente pela prote
ção do capital e suas ambições, excluindo e rele
gando a plano secundário o trabalhador, o ho
mem, a pessoa que trabalha, a pessoa que é capaz
de gerar a riqueza pelo fruto da sua mercadoria,

que no caso é o seu trabalho. Pois bem, esta
é a grande oportunidade que estamos tendo no
ato de elaborar-se uma nova Constituição há de
se fazer com que o capital, a riqueza, estejam
ao alcance da melhoria, da qualidade de vida,
dos trabalhadores, das classes obreiras, em todo
o universo, das suas necessidades de vida, e vida
com dignidade, não apenas este quadro estarre
cedor que se constata nos dias atuais, que é a
sobrevivência a diras penas. Aímeu caro Relator,
permita-me fazer até uma crítica com relação à
questão da establidade no emprego. Quando se
coloca a figura estranha - e que não interessa
aos trabalhadores do contrato a termo, num prazo
extremamente generoso, isto me parece que trará
inevitavelmente perdas irreparáveis, aos trabalha
dores. Quero levar à consideração de todos os
Srs. Constituintes, que fazem parte da Comissão
da Ordem social, que tenham em mente o res
peito à consideração e à segurança do trabalha
dor; poderá até outros Constituintes que estão
aqui participando para proteger o capital - isto
dentro do meu partido é constatado e estou aqui,
na Comissão da Ordem Social, para defender os
interesses do capital-porque acham fundamen
tai até para salvar o próprio capital, é a segurança
do trabalhador, que em mente devem ter esta
idéia maior. Por isso, meu caro Relator, no que
se refere à estabilidade, V. Ex-se perdeu um pou
co, realmente perdemos em substância o que
tínhamos ganho na fase preliminar da Subco
missão. Com relação à questão do fundo de ga
rantia também por tempo de serviço, da forma
como ficou colocada, parece-me que ela não con
templa as pretensões dos trabalhadores, e no que
se relaciona à aposentadoria não evoluímos nada,
em absoluto. Conseguimos no seu relatório con
templar às duras penas, o que já tínhamos passa
do; não houve evolução nenhuma e há de se
considerar a média de vida de nossa vida obreira,
dos trabalhadores destes que saem 4 horas da
manhã e retomam 10 ou 11 horas da noite, via
de regra bóias-frias. Eles não têm as condições
que outros da classe média têm hoje de cuidar
da própria saúde. Com relação às nossas domés
ticas. V. Ex-não contemplou as aspirações delas.
Quanto ao salário-família a redação, como está
no relatório de V. Ex-, deixa muito vago, nós tería
mos que amarrar maís. O salário-família é uma
salvaguarda ao trabalhador, serve como uma
complementação para este miserável salário que
tem hoje o trabalhador brasileiro. E o Parlamento
e a prática legislativacomtemplam o encaminha
mento que vou dar para o meu voto que será
pela aprovação com restrição. Este encaminha
mento é plenamente regimental.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte José Elias Mu
rad.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
- Sr. Presidente, S~e Srs. Constituintes,Sr. Rela
tor, apenas duas pequenas observações, como
homem preocupado com a área da saúde há
mais de 3 décadas, vejo com preocupação, tam
bém, que a saúde no relatório agora apresentado,
ela encontra-se colocada secundariamente ao
contrário do que aconteceu na Subcomissão que
presidimos. Asaúde, aqui na verdade, foicolocada
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secundariamente. Como bem disse o nobre cole
ga Constituinte Eduardo Jorge, parece que ela
terá que passar a ser um departamento da seguri
dade social. Toda a vida preocupei-me com o
pouco valor que damos às saúde em nosso País.
No Ministério da Saúde é tão desvalorizado, que,
recentemente, um Govemador de um dos maio
res Estados do País, ao ser perguntado, por um
determinado partido que pleiteava um Ministério,
assim numa frase bem irônica disse: "Dê a eles
o Ministério da Saúde, mostrando o desapreço,
o pouco valor que se dá à saúde em nosso País".

Agora, com um certo receio, pequeno temor,
vejo que a saúde ficou em situação secundária
e é possível até que tenha que ser criado, no
futuro, o Ministério da Seguridade Social, onde
a saúde será um dos seus departamentos. Então,
é a crítica que gostaria de fazer ao seu relatório
que, no seu conteúdo, acho socialmente avan
çado, progressista e até bastante bom. E, tam
bém, quero lamentar aquela proposta aprovada
na Subcomissão de Saúde, Seguridade e de Meio
Ambiente de que 10% do PIB fossem destinados
à área de saúde e tivesse sido retirada no antepro
jeto, no substitutivo apresentado. Conheço os ar
gumentos do Sr. Constituinte Almir Gabriel, eu
os respeito, mas discordo deles. São estas as ob
servações que quero fazer e deixá-las registradas.

Não estou falando propriamente contra o rela
tório, mas apenas lamentando o pouco destaque
que nele é dado ao setor da saúde e à eliminação
desse percentual tão importante para essa área
vital para o nosso País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Passa
mos a votação do último substitutivo do Relator,
ressalvados todos os destaques.

O SR. CONSmUINTE CUNHABUENO -Pe
ço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
está com palavra.

O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Os
destaques aditivos, os destaques modificativos?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Todos
os destaques foram apresentados. Esta Presidên
cia solicita ao 1° Vice-Presidente e ao 2° Vice-Pre
sidente para colaborarem com a Presidência no
processo de votação. O Constituinte Hélio Costa
fará a leitura do nome do Constituinte e S. Ex"
pronunciará o seu voto "SIM",favorável ao Substí
tutivo, com ressalva a todos os destaques. "NAO",
contra o substitutivo. O Constituinte Hélio Costa
anotará "SIM" e o Constituinte 2° Vice-Presidente
Adylson Motta "NÃo". Começaremos o processo
de votação, na ausência do titular, após a votação
dos titulares presentes, passaremos, pela ordem
de assinatura no livro, à votação dos suplentes.
(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSmUINTE RUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra pela ordem, apenas para levantar
a questão de ordem sobre o processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Nós
consideramos o processo de votação equivocado,
e na nossa opinião deveria ser efetuada a votação
partido por partido, para depois se ver qual é o
suplente de que partido teria direito a voto. Como

está feito está sendo independente de partido;
assim, depois haverá confusão quanto ao suplen
te que poderá votar.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem de V.Ex',comuni
camos que, logo após a votação dos titulares pre
sentes, a Presidência mandará fazer novamente
a leitura dos ausentes, e nessa ocasião passará
a chamar o primeiro suplente daquele partido que
estiver ausente.

(Continua o processo de votação)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Solici
taria do Primeiro-Vice-Presidente que fosse fazen
do a chamada pela ordem alfabética e, ao mesmo
tempo, permitindo a chamada do Primeiro-Su
plente, primeiro inscrito no livro. Para votar pelo
Partido político a que pertencer o titular. (Pausa.)

(Continua a votação)

O SR. CONSmUINTE JÚUO CAMPOS- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTEJÚUO CAMPOS- Pe
ço V. Ex"que separe por partidos, os que perten
cem ao PFL e os do PMDB,para que os suplentes
possam votar, realmente, dentro da ordem parti
dária. Esta é a providência que a Mesa acabou
de anunciar. Agradeço a V.Ex"a reafirmação desta
questão. ,

O SR. CONSTITUINTEJÚUO CAMPOS - V.
Ex"não citou o Partido.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pedi
ao Primeiro-Vice-Presidente, nobre Constituinte
Júlio Campos, que fizesse a leitura pela ordem
alfabética, de cada Constituinte e o partido a que
pertence para que o Suplente possa votar. Muito
bem! Vamos, então, ao PFL - Raquel Cândido,
a primeira Suplente. '

O SR. CONSmUlNTE FRANCISCO KÜSTER
- Não; é o nome do Titular.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Per
feito; o nome do Titular.

O SR. CONSmUINTE HÉUO COSTA - Au
sente.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares) -Ausen
te, do PFL, o primeiro, Constituinte Alceni Guerra.
O voto da Suplente do PFL, substituindo ao Cons
tituinte Alceni Guerra, a Constituinte Raquel Cân
dido. (Pausa.)

Como vota V.Ex"?

A SRA. CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sim; com alguns reparos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Sim,
com restrínçôes,

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTERAIMUNDO BEZERRA
- Sr Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSmUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, os suplentes deverão assumir
a posição dos titulares ausentes na proporção
dos partidos. Se o PMDB tem maior quantidade

de titulares, evidentemente, essa correlação deve
rá ser feita em relações suplentes...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
ponderei a questão de ordem do nobre consti
tuinte. O suplente é o substituto imediato do titu
lar. Automaticamente, o titular ausente substituirá
o suplente do Partido a que o titular ausente per
tence, do partido político.

O SR. CONSTITUINTERAIMUNDO BEZERRA
- Evidentemente, mas se forem chamando, co
mo estão, de um único partido, se tiverem 10
ausentes do Partido da Frente Liberal, por exem
plo, seriam 10 titulares e 10 suplentes que substi
tuiriam e os outros partidos ficariam sem nenhum
espaço.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
há de compreender que o maior número de au
sentes está sendo de um partido político. Isto não
inverte nenhuma proporcionalidade.

Prossegue a votação
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.

Constituintes:
Titulares

Adilson Motta - Alarico Abib - Almir Gabriel
- Augusto Carvalho - Benedita da Silva- Bor
ges da Silveira - Bosco França - Carlos Cotta
- Carlos Mosconi - Célio de Castro - Cunha
Bueno - Dionísio Dal-Prâ - Doreto Campanari
- Edme Tavares - Edmilson Valentim - Eduar
do Jorge, com restrições - Eduardo Moreira 
Fábio Feldmann - FlorícenoPaixão-Francisco
Küster, com restrições - Gandi Jamil- Geraldo
Alckmin - Geraldo Campos - Hélio Costa 
Ivo Lech - Jacy Scanagatta - João da Matta
- Joaquim Sucena - José Carlos Sabóia 
José Elias Murad -JuarezAntunes-Júlio Cam
pos - Júlio Costamilan - Mansueto de Lavor
- Maria de Lourdes Abadia - Mário Uma 
Mauro Sampaio - Max Rosemmann, com restri
ções - Mendes Botelho, com restrições - Nel
son Seixas - Orlando Bezerra - Osmar Leitão
- Osvaldo Bender - Osvaldo Almeida - Paulo
Paim - Raimundo Resende - Renan Calheiros
- Roberto Balestra - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito - Ruy Nedel, com restrições - Salatiel Car
valho - Stélio Dias - Teotônio VlIela Filho
Vasco Alves - Wilma Maia

Suplentes
Francisc.o Cameiro, com restrições - Mendes

Thame - Odacir Soares - Raimundo Bezerra
- Raquel Cândido, com restrições.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
ram "sim" 61 Srs. Constituintes.

Está aprovado o último substitutivo do Relator
Geral da Comissão.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KÚSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KÜSTER
-Sr. Presidente, V.Ex"colocou esse encaminha
mento de votação de votação pela ordem alfabé
tica, começando do "A" numa vez e, numa outra
- oportunidade, no "Z". Gostaríamos, para que
não paire dúvidas, de fazer o seguinte - a titulo
de sugestão se a Mesa acolher e acho que seria
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o melhor encaminhamento - que, numa vota
ção, votasse primeiro o PMDB, porque controla
ríamos os faltosos e, numa outra votação, votasse
em primeiro lugar, o PFL, na outra, o PDS e na
outra, o PDT; porque teríamos por partido. Isso
simplificaria, Sr. Presidente, para nós outros, aqui,
acompanharmos as ausências e até as substi
tuições.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência, respondendo à questão de ordem
de V. Ex' e pelo melhor apreço que tem a V.
Ex' decide sobre a questão de ordem de V. Ex'
respondendo apenas que nas votações desta Co
missão não pode prevalecer a vontade partidána,
mas, acima de tudo, a vontade dos Constituintes.
De forma que, aqui, não posso separar os Partidos
- Só nos direitos assegurados da proporciona
lidade mas, na votação, a Presidência tem que
seguir a letra alfabética que é a melhor forma
de votação.

Desejaria, nesta oportunidade, esclarecer aos
Srs. Constituintes, como forma de colaboração
e contribuição com os nossos trabalhos, e realçar,
de forma mais elogiosa e, ao mesmo tempo,
aplaudir até as Sr'" e os Srs. Membros que com
põem esta Comissão, pela forma com que as
Sr" e os Srs. Constituintes votaram este substi
tutivo de uma forma democrática, e acima de
tudo, respeitosa que exalta o trabalho desta Co
missão, na Constituinte. De forma que, espero
e confio que no desenrolar deste processo de
votação, possamos, realmente, continuar neste
espírito altamente democrático e, acima de tudo,
respeitoso, porque o interesse maior é votarmos,
aqui, as matérias de "que espera a sociedade.

O Regimentd Interno da nossa Comissão esta
belece no art. 15, letra "a", que as emendas com
parecer contrário serão votadas em globo, salvo
os destaques requeridos com apoiamento de qua
tro assinaturas de integrantes da Comissão. Esta
Presidência quer esclarecer e conceder ao Plená
rio que, em face do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, há inclusive os chamados reque
rimentos de pedidos de destaques. Esta Presi
dência vai acatar o pedido de destaque dessas
emendas contrárias desde que conste nesses pe
didos de destaques o apoiamento de quatro assi
naturas de integrantes desta Comissão.

A SRA. CONSTITUINTEABIGAIL FEITOSA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vamos
ordenar os nossos trabalhos. Com a palavra o
nobre Constitumte Francisco Küster.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, ontem ficou bem claro, ficou
esclarecida esta questão, porque sabíamos que
precisava este encaminhamento, mas a Mesa
adotou como liberalidade a aceitação dos pedidos
de destaques, acompanhado na assinatura do pe
dinte. No meu caso apresentei 18 pedidos de
destaque apenas com a minha assinatura, e va
mos tumultuar o processo, Sr. Presidente. Quero
crer que nenhum pedido de destaque se fez
acompanhar, ou se tiver é pouco, porque já sa
biam do encaminhamento do dia de hoje. Gos
taria que a assessoria da Mesa informasse V.Ex'
se os pedidos de destaques que forma apresen
tados se fazem acompanhar de quatro assina
turas. O que ficou acertado ontem era que até

a uma hora da tarde o Constituinte solicitaria o
destaque para a sua emenda, e isso ficou bem
decidido deve haver gravação por orientação ex
pressa da Mesa. Gostaríamos que V.Ex' acatasse
esta decisão, porque senão vamos ter que patru
lhar mais incisivamente os atos da Mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Solici
taria dos Srs. Constituintes que me permitissem
responder à questão de ordem do Constituinte
Francisco Küster. V.Ex' interpretou mal a posição
da Presidência. Todos os destaques requeridos
pelos Srs. Constituintes desta Comissão e de ou
tras Comissões, a Mesa os acatará e os colocará
em votação. Ocorre é que, pelo Regimento, todas
as emendas com parecer contrário serão votadas
em globo, isto não impedirá que a emenda de
V.Ex' seja apreciada e seja votada. Ocorre é que
essas emendas contrárias vindo em globo, o
Constituinte terá o direito de - salvos os desta
ques já requeridos, desde que o Sr. Constituinte
tenha o apoiamento de quatro assinaturas de inte
grantes da Comissão, para pedir para votá-Ias se
paradamente. É um direito que assiste pelo Regi
mento, mas todas as emendas destacadas serão
apreciadas pelo Plenário.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, acho que eu e outros Constituintes
ainda continuamos com uma certa confusão com
relação a esse ponto. Ontem quando estávamos
apresentando as emendas, realmente, levanta
mos esta questão e vimos no Regimento. Eu,
inclusive, ia retirar as minhas emendas que esta
vam com uma só assinatura para colher as três.
Aorientação clara da Mesa, cumprindo orientação
da Presidência é que não esclareceu Aqueles des
taques de emenda, com parecer contrário ou não
seriam votados com apenas uma assinatura. Eu
ainda não entendi. Se, por exemplo, vierem as
emendas com parecer contrário, eu tenho desta
que para uma delas Já, com uma assinatura só,
mas terei que colher mais duas assinaturas, ou
só aquela minha assinatura já é suficiente para
que ela seja votada destacamente e não globo?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem de V. Ex' a sua
emenda e as emendas em que foram requeridos
destaques todas serão votadas. Apenas se V.Ex'
solicitar a preferência para todas elas, englobada
mente, a Presidência concede. Mas isso não inva
lida a emenda de V.Ex', apenas se V.Ex' resolver
com os companheiros pedir preferência para vo
tação de dez emendas que pertençam a vários
Srs. Constituintes, quatro assinando, a Presidência
aceita, porque está no Regimento.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem ao
Contituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, continuo não entendendo o processo,
e gostaria de uma explicação que pudesse me

esclarecer. Talvez tenha eu limitações de não ter
alcançado a deliberação de V.Ex'. Mas a pergunta
é a seguinte: apresentamos, ontem, pedidos de
destaque, o ilustre Relator entendeu que os deve
ria rejeitar. Esses destaques serão hoje votados
globalmente, a menos que eu colha mais três
assinaturas em cada um deles para que sejam
votados separadamente?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem do Constituinte
Cunha Bueno, a Presidência acatará durante o
processo de votação todos os requerimentos de
destaque, mas se quatro Constituintes entende
rem de pedir a preferência conjuntamente de inú
meras emendas - vamos admitir que sejam vota
das todas - S. Ex' poderá pedir essa preferência
e não invalidará em nada, o direito assegurado
a cada Constituinte em seu destaque.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Os
destaques serão votados separadamente?

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Sepa
radamente. E poderão ser votados conjuntamente
inúmeras emendas se o Constituinte pedir a prefe
rência, e não invalida. Todos os direitos estarão
assegurados.

Quero nesta oportunidade, solicitar dos Srs.
Constituintes, desta Comissão, a devida com
preensão, porque encerrado o primeiro período
da nossa votação de hoje...

O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Pa
ra uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Darei
já a V.Ex'. Essa Presidência deseja agora a vota
ção dos pedidos de destaques, não só ao substi·
tutivo, mas também todos os destaques às emen
das. De forma que, esta Presidência precisa de
meia hora para organizar todo o processo, para
que possamos passar à votação de toros os des
taques.

Antes de conceder a questão de ordem a V.
Ex', esta Presidência vai suspender a reunião por
meia hora, para que possamos organizar todos
esses destaques para votar em melhor ordena
mento.

O SR. CONSTITUINTERONAN TITO - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONANTITO- Diante
da última atitude tomada pela Presidência, abro,
neste momento, mão de anunciar a minha ques
tão de ordem para pedir a V. Ex' preferência no
primeiro momento da reabertura da reunião para
que eu possa proferir a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
terá a palavra na oportunidade.

Suspendo a reunião por meia hora para organi
zação dos trabalhos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
vido os Srs. Constituintes a ocuparem seus luga
res. (Pausa.)

Continuando os nossos trabalhos e seguindo
o processo, a ordem de votação, passaremos ago
ra à votação dos artigos destacados do substi-
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tutivo. Devo esclarecer aõ Plenário que esses arti
gos destacados ao substitutivo prendem-se ape
nas ao destaque, para a votação em separado,
de determinado artigo do substitutivo. Vamos pro
cessar a votação apenas do pedido de destaque,
para a votação em separado de determinados
artigos sohcítados, Não invalida de forma alguma
todos aqueles requerimentos de destaque solicita
dos. Este é o segundo processo de votação. En
tão, o que ocorre? É que se o Plenário decidir,
a pedido de um Constituinte, que o art. 1°, inciso
VIII, deve ser destacado para votação em sepa
rado, na terceira fase, que será a fase dos desta
ques, esta Presidência terá que não seguir a or
dem do substitutivo, por artigo, mas destacar pri
meiramente, pela ordem, os artigos aprovados
por este Plenário.

Vamos passar a este processo de votação, em
que apenas a forma do Plenário decidir, em vez
de votar do primeiro artigo ao 99, o Plenário resol
ve que o art. 1°, inciso VIII, deve ser votado em
primeiro plano, e assim sucessivamente. Se tiver
mos 36, será votado o 36. Depois da votação
em separado é que voltamos à ordem de nume
ração. De forma que, esses artigos serão coloca
dos em votação.

Solicitaria dos Srs, Constituintes, para se evitar
um tempo muito maior para esta votação, que
os Srs, Constituintes que concordassem perma
neceriam sentados, e os que não concordassem
levantariam a mão; porque para chamar um por
um, demoraria muito tempo. Temos aqui, só para
esse pedido de votação em separado este pacote.
Suponho que deva ter aqui uns vinte e tantos
ou trinta artigos para pedido de votação em sepa
rado. (Pausa.)

Consultaria o Plenário se este processo seria
válido, para evitar a chamada sucessiva.

A SRA.CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE (Edme Tavares) 
Concedo a palavra a V. Ex".

A SRA.CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Ex' que expli
casse melhor esta matéria, porque francamente
fiquei sem entender como é encaminhada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, pela ordem, para colaborar. Acho
apreciável a sugestão de V. Ex", só gostaria de
poder garantir àqueles que tiveram seus pedidos
negados que recorressem à votação nominal, por
que assim estaria todo mundo garantido; os que
não tiverem os pedidos aceitos na votação sim
ples, que recorressem ao expediente da votação
nominal.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - A pro
posta de V. Ex' contribui para o bom andamento
dos trabalhos. Acrescentaria aqui, na hora em que
houvesse dúvida, poderia qualquer Constituinte
solicitar a verificação de votação, que a Mesa faria
com o maior prazer, para melhor isenção dos
nossos trabalhos.

O SR. CONsmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pois
não. Antes quero explicar à Constituinte Abigail
que temos dois processos: o processo de pedido
de destaque para votação em separado de deter
minados artigos do substitutivo, e temos os pedi
dos de destaque. É apenas uma forma a mais,
que o Regimento permite, a fím de que possamos
votar logo em separado esses artigos, o que não
prejudicará em nada a apreciação e votação de
todos os destaques solicitados.

Com a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, o Regimento da Constituinte
é muito claro: o público, o povo, a Nação teria
de conhecer cada posição de cada Constituinte
a respeito de cada assunto. (Palmas.)

Concordo com V. Ex" que nas questões onde
haja unanimidade, onde não haja voto divergente
a respeito, nós realizemos por aclamação, mas
apenas nessas questões. Onde houver um, dois
ou três votos divergentes há que se conhecer a
posição de todos.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para contraditar. Acho que o Consti
tuinte Domingos Leonelli está fazendo uma pe
quena confusão. O que o Presidente quer colocar
a voto, sem chamada, são os pedidos de destaque
e não as emendas em si.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Exato.
Para facilitaro nosso trabalho.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Pois não. Para mim, então, fica esclarecido.
Muitoobrigado ao nobre Constituinte Cunha Bue
no que, como sempre esclarece à Casa e a mim
particularmente.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, gostaria de fazer uma sugestão
à Presidência. A experiência das Subcomissões
mostrou que é muito importante votarmos de for
ma ordenada e seqüencial. Então, a idéia seria
votar artigo por artigo na ordem do substitutivo.
Por quê? Porque ao votar o art. 2°, nós já teremos
votado o art. 1°, já há um certo acúmulo, e aí
vamos encadeando a votação. Naquele artigo nós
vamos ver os destaques, interferências, em cada
artigo.Agora,vejam bem, se agora, logo no come
ço, o primeiro pedido de preferência for para o
art. 10,vamos votar o art. 10 sem termos discutido
suficientemente o 1°, o 2°, o 3°, até o 9°. O que
criará um problema na votação.

Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente e ao
Plenário porque aí vai depender de um entendi
mento nosso - se seria possível a retirada desses
pedidos de preferência de artigos e votar artigo
por artigo. No artigo nós vamos discutir as prefe
rências, os incisos, os destaques, as emendas,
etc. Essa é a consulta que faço à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem levantada pelo
nobre Constituinte Eduardo Jorge, esta Presidên
cia tem a informar que, em face do Regimento
Interno, só poderá acatar a proposta de V. Ex"

se todos os Srs. e Sras, Constituintes que apresen
taram pedidos de votação em separado, desse
artigo, se todos pedirem a retirada do pedido do
requerimento, de destaque para votação em sepa
rado do artigo tal do substitutivo do Relator.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para uma colaboração. A figura da
preferência existe exatamente para destacar, dar
uma preferência aos destaques já existentes. logi
camente que V. Ex" não pode inverter a ordem,
conforme quer o Constituinte Eduardo Jorge,
mas entendo também que a preocupação do
Constituinte Eduardo Jorge é, para uma questão
de técnica legislativa, muito melhor se votar pri
meiro os artigos na sua ordem. Portanto, acho
que a sugestão que V. Ex" podia fazer ao Plenário,
a consulta, seria a seguinte: respeitados os direitos 
dos destaques de cada um, se estariam de acordo
em ordenar os artigos para votação. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE BORGES DASILVEIRA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex"pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BORGES DASILVEIRA
- Sr. Presidente, acho que se existe um Regi
mento é para ser cumprido. Acho que não tem
que colocar em votação. Se está previsto no Regi
mento uma ordenação para os trabalhos, acho
que deve ser seguida, para não ocasionar o que
ocasionou ontem, toda aquela discussão e depois
obedecemos o Regimento. Acho que V.Ex" deve
decidir.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Veja
V. Ex': o Regimento permite aos Srs. Constituintes
a apresentação de requerimento de pedido de
destaque para votação em separado do artigo
tal ao do substitutivo do Relator. Então, a Presi
dência não poderá tomar esta decisão, uma vez
que é um direito que assiste a cada Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, se colocaram os pedidos, acho
que se os autores concordarem em retirá-los, e
nenhum autor manifestou contrariedade, por con
seguinte a proposta de V. Ex"está aceita. Nenhum
autor manifestou contrariedade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Mas
os que manifestaram em relação à retirada foram
apenas três. Não ouvi os outros Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado.) -
V. Ex" pode inverter a pergunta: quem é que se
recusa a retirar.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado.) 
São mais de 23 a 30 artigos.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, a título de colaboração, acho
que seria oportuno, já que V. Ex- tem que deliberar
sobre esta matéria, que ela, por força do Regi
mento Interno, passasse a ser prioritária quanto
a sua deliberação. Pediria que V. Ex- declinasse,
de público, o nome dos Srs. Constituintes que
propuseram estes pedidos e que eles também
fossem desistindo, na medida da chamada...
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o SR.CONSTITUINTE CUNHA BUENO-Não
é desistindo, é colocando na ordem decrescente.

o SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -Já está
na ordem por artigo.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
MENDES THAME - O que estou entendendo,
com referência à observação do Constituinte Cu
nha Bueno, é que V. Ex" colocaria em votação,
item por item, e que estes pedidos de preferência
sejam, no momento de cada artigo...

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Não. O que quero é garantir a preferência dos
pedidos. Os Srs, Constituintes que fizeram os pe
didos de destaque se disporiam de que seus des
taques, para que fossem votados na ordem de
crescente, e não na ordem do pedido que chegou
à Mesa, porque aí vamos para a frente e voltamos
para trás, vamos e voltamos, e à medrda em que
votarmos na ordem decrescente, estaremos dan
do uma sequência natural.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência colocará, então, em votação, a se
guinte proposta: todas as Sr'" e todos os Srs. Cons
tituintes desta Comissão, que apresentaram re
querimento de destaque para votação, em sepa
rado, do substutivo do Relator, que estiverem de
acordo, permanecerão sentados. Os Srs. Consti
tuintes que não retirarem as suas propostas levan
tarãoapenas o braço.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, pela ordem. Acho que a votação deve
ria ser a seguinte: mantida a preferência, os Srs.
Constituintes abrirão mão da ordem de entrada
cio requerimento, e não abrirão mão da prefe
rência. Abrirmão da ordem de entrada do requeri
mento, para que V.Ex"possa ordenar as votações
de acordo com cada artigo pela ordem crescente.
Acho que a pergunta é esta, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Nobre
Constituinte Cunha Bueno, vou voltar a insistir.
Há dois processos: o primeiro é um direito que
assiste ao Constituinte de requerer a votação em
separado do substitutivo. Vou exemplificar me
Ihor:vamos supor que toda esta votação em sepa
rado tenha sido aprovada, todos os requerimen
tos; passaremos a outra fase, que será a fase da
apreciação e votação dos pedidos de destaque
dos Srs. Constituintes. Esta Presidência, em face
da votação em separado para determinados arti
gos solicitados, terá, por obrigação e por dever
regimental, dar destaque ao primeiro artigo do
substitutivo. Por quê? Porque este Plenário apro
vou uma votação em separado do art. 36. Terei
que ir ao art. 36, apreciar os destaques e votar
este artigo para, depois, sucessivamente, o 95,
depois o cento e tanto, para voltar à ordem nurné
rica por artigo. Se os Srs. Constituintes, que pedi
ram esse voto em separado, retirarem esses pedi
dos, estou cumprindo o Regimento e, automatica
mente, passaremos a votar do primeiro ao 99,
ao artigo cento e tanto. É esta a explicação; seria
mais fácil e muito mais prático.

Então, esta Presidência coloca em votação o
pedido de votação em separado do substitutivo
do Sr. Relator, admitindo o Plenário a retirada

, desse pedido de voto em separado votará "SIM",
os que querem que permaneçam, votarão "NÃo".

Os Srs. Constituintes que concordam com a
retirada queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Votaram "NÃo" 5 Srs. Constituintes.
Aprovada a retirada de todos os pedidos.
Passaremos agora ao outro item, que é o do

encaminhamento e da votação dos destaques re
queridos a cada artigo do substitutivo aprovado.
Solicito da Assessoria todos os pedidos de desta
ques das emendas do art. 1c do substitutivo.

Solicitaria das Sr'" e dos Sr. Constituintes e do
Plenário, das entidades e das pessoas mais repre
sentativas que estão aqui, o máximo de silêncio
para que possamos, calmamente, seguramente
realizar o processo de votação para que se evite
qualquer dúvida e facilitea Mesa controlar e mano
ter esses pedidos de destaque.

Há um esclarecimento a ser feito. Pela ordem
de votação, isso está consignado no Regimento
Intemo da Assembléia Nacional Constituinte e
também do Regimento Intemo da Câmara, quan
do o artigo, em destaque, e a emenda é supressiva
as emendas substitutivas, aditivas e modificativas
estarão praticamemte prejudicadas. Se aprovada
uma emenda supressiva a determinado artigo ou
inciso, os outros destaques apresentados pelos
Constituintes estarão automaticamente prejudica
dos.

O SR. CONSTITUINTE - É o contrário. Se
uma emenda supressiva for rejeitada está apro
vado o texto original.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Exata
mente. Por isto é que todas as aditivas e modifi
cativas estarão prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V. Ex" a palavra, para discutir uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSMOSCONI
Confesso a V. Ex" que fiquei confuso com esta
última explicação. Entendo que, votada a emenda
supressiva, as demais aditivas estão prejudicadas.
V.Ex"confirma isso?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Mas
foi isto que a Presidência colocou. Se uma emen
da é supressiva, aquele artigo, aquele parágrafo
ou inciso, automaticamente, aprovado, se a
emenda for rejeitada, automaticamente a outras
emendas àquele inciso, àquele artigo ou àquele
parágrafo, estarão totalmente prejudicadas. (Tu
multo no plenário.)

Esta Presrdência quer novamente esclarecer
pelo Regimento. Solicitaria silêncio ao Plenário.
Apresentada uma emenda supressiva, e ela for
aprovada pelo Plenário, automaticamente todas
as outras emendas estarão prejudicadas. Se ela
for rejeitadas, as aditivas e modificativas poderão
ser votadas.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTI: (Edme Tavares) - Tem
V.Ex"a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
W - Agora ficou absolutamente claro. No entan
to, gostaria de solicitar à Mesa que toda a vez

que colocasse em votação uma emenda supres
siva, informasse ao Plenário se existem outras
emendas substitutivas e modificativas, para que
o Plenário não decidisse sobre a supressão, antes
de conhecer o caráter das outras emendas que
modificam aquele artigo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex",
sem dúvida alguma, além de contribuir com a
Mesa dos trabalhos, se antecipa ao que esta Presi
dência já pretendia fazer.

Há uma emenda substitutiva ao art. 1°, inciso
I, do Constituinte Domingos Leonelli. Há outra
emenda substitutiva ao art. 1°,inciso I,do Constí
tuinte Bosco França. Há outra emenda ao art,
1°, inciso I, que é uma emenda modificativa do
Constituinte Paulo Paim.

São três as emendas ao art. 1°, sendo duas
substitutivas e uma modificativa. Pelo Regimento
lnterno, a preferência é a votação, em primeiro
plano, da substitutiva e, depois, a modificativa.
A Presidência, como ficou definido no Regimento
de nossa Comissão, vai colocar em votação, pela
ordem, de requerimento de destaque em primeiro
lugar. Em primeiro lugar solicitou o destaque o
Constituinte Dommgos Leonelli.S. Ex"tem a pala
vra como autor para expor sobre a sua emenda
num prazo de cinco minutos, iprorrogáveis.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Solicitaria a V.Ex"que fosse lido o texto original
e depois lida a emenda do nobre Constituinte
Domingos Leonelli.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Aleitu
ra será feita pelo autor, para facilitar o trabalho
da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
W - O texto do relatório, Sr. Presidente, neste
inciso I, diz:

"O trabalho é dever social e é assegurado
a todos con justa remuneração."

Apresentamos um substitutivo a esta redação
que nos parece mais abrangente e mais contem
porâneo com a idéia de mudar a ordem social
deste nosso Pais.

Apresentamos um texto que diz o seguinte:

"1-A todos é assegurado o direito ao tra
balho com justa remuneração. O emprego
é considerado bem fundamental à vida do
trabalhador e ninguém o perderá sem causa
justificada".

A nossa compreensão é a de que - já no
primeiro capítulo da Ordem Social de uma que
se diz fundamentar, segundo o nobre Relator,
Constituinte AlmirGabriel,na primazia do trabalho
- que este direito ao trabalho se configure na
sua expressão concreta num mundo real que é
o emprego. E por que na Ordem Social e não
apenas no Direitodos trabalhadores onde se volta
à questão da estabilidade? É porque pretedemos,
Sr. Presidente, que a toda sociedade brasileira
se comprometa com esta primazia do trabalho
assegurado no caput do artigo.

Compreedemos, Sr. Presidente, Srs,Constituin
tes, que declarar o direito ao trabalho, declarar
apenas isso, seria apenas um mero enunciado,
se a ele não estivesse vinculado o direito ao em
prego. Acho, ainda, e digo aqui na minha justifi
cativa, que desta forma estamos buscando resga-
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tar a utopia da revolução burguesa, da revolução
Fran esa, que a burguesia realizou para o mundo
e para os povos, que expressava que "todos os
homens são iguais perante a lei".

Esta igualdade também precisa se aplicar aos
valores do capitalismo, equiparando, pelo menos
no nível do direito, o capital ao trabalho.

Compreedemos ainda que colocar o trabalho
e o emprego, como um valor fundamental à vida
do trabalhador, consagra este princípio da igual
dade entre a propriedade e o trabalho.

Compreedemos ainda, Sr. Presidente, que
quando afirmamos "que este bem fundamental
ninguém o perderá sem causa justificada"esta
mos aqui plantando, consolidando o princípio
da estabilidade que, logo após, será tratado no
capitulo referente ao Direito dos Trabalhadores.

Estamos implantando não como um direito do
trabalhador, mas como um dever da sociedade.

Este o sentido desta redação, que na votação
da Subcomissão do Direito dos Trabalhadores
foiobjeto de uma longa discurssão, onde tivemos
inclusive mais tempo para debatê-Ia, e que aca
bou recebendo - para minha honra e alegria
- o voto do próprio Relator, Constituinte Mário
Uma, que havia redigido um texto anterior.

Entendo que esta concepção é bem mais am
pla do que atribuir ao trabalhador brasileiro "o
trabalho como um dever social". O trabalhador
já tem deveres bastante conhecido. É preciso as
segurar no primeiro item da Ordem Social, um
direito e não mais um dever. E dispensando-nos
até de introduzir no texto formulações que, eu
creio, escaparam até ao ilustre Relator, porque
entram até um pouco em contradição com o ca
put do artigo, na medida em que trabalho como
dever social não é exatamente uma formulação
moderna. É uma formulação muito antiga, que
já em muitas outras cartas trabalhistas, na Carta
dei Lavara, e em outras cartas trabalhistas, não
recomendadas, já foram adotadas.

Era esta a mmha argumentação.
Tenho certeza de que esta formulação é con

temporânea e atende ao espírito mais moderno
da Comissão da Ordem Social. Muitoobrigado.

O SR.PRESlDENTE (Edeme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Bosco França para
defender a sua emenda de n° 497, ao art. 1°,
inciso I.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA
Sr. Presidente, há um equívoco na numeração
desta emenda, uma vez que esta emenda que
V. Ex« citou pertence ao nobre Constituinte Men
des Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Edeme Tavares) - V.
Ex« tem razão.Falhou a Secretaria, porque o artigo
de V.Ex« é o que pede realmente destaque para
o art. 10, inCISO UI. Portanto, o número da emenda
é 497 para o art. lo, inciso I. De modos que a
emenda substitutiva ao art. 1° é do Constituinte
Domingos Leonelli. A outra emenda é modifica
tiva,que será inclusive apreciada posteriormente.

Emenda modificativa do Constituinte Paulo
Paim, ao art. 1°, inciso ;1 V. Ex« tem a palavra.

O SR.CONSTITUINTE PAULO PAIM-Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. EX'
tem a palavra. A emenda é 651, art. i- inciso
I.

O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM - Pela
ordem, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o nobre
Constituinte Domingos Leonelli que, na Subco
missão do Direito dos Trabalhadores, fez uma
brilhante defesa e assegurava já o princípio da
estabilidade no emprego, o qual, na nossa Comis
são, foiaprovado por unanimidade, inclusivecom
o meu voto. É apenas uma questão de redação.
Retiramos a nossa proposta, e apoiamos na ítegra
a proposta do companheiro Domingos Leonelli.
(Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
pedido do autor, retirado, então o destaque a
essa emenda modificativaao art 10, inciso I.Por
tanto , esta Presidência vai passar à votação do
art 1°, inciso I. Emenda na 191, substitutiva, do
Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V. Ex« a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, é comum ouvirmos, depois da
defesa do destaque, a palavra do Relator, para

sabermos sua apinião, se S. Ex" concorda com
a emenda substitutiva ou se mantém o texto
original.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência, respondendo à questão de ordem, tem
a informar que o relator tem a plena liberdade
de defender os artigos do seu substitutivo.Portan
to, S. Ex" tem a plena liberdade de usar da palavra
por cinco minutos.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, serão menos de cinco
minutos. Não temos qualquer divergência quanto
ao princípio.A divergência aparente é de Jocaliza
ção, na medida em que parte da propositura feita
pelo Constituinte Domingos Leonelli foi utilizada
no art. 20

, item I, quando diz:

"Garantia do direito ao trabalho mediante
a relação de emprego estável, ressalvados ..."

Então, no meu entender, foi apenas uma ques
tão de localização, a flrn de evitar uma repetição.
De maneira que não tenho nada a opor, se o
Plenário aprovar que venha para o princípio.

O SR.PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Vamos
passar, agora, à chamada nominal para a votação
da emenda substitutivaao art 1°, inciso I,do Cons
tituinte Domingos Leonelli.

Os Srs. Constituintes que votarem a favor do
substitutivovotarão "sim", os Srs. que forem con
tra votarão "não".

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex«
tem a palavra,para uma questão de ordem, sobre
o processo de votação.

O SR. CONSmUINTE STÉLIO DIAS - Esta
mos votando o mérito ou o destaque?

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Esta
mos votando o mérito, o destaque já foi feito,
razão pela qual discutimos o destaque, e o mérito
será agora, apreciado pelo Plenário.

Devo salientar a V. Ex'" que esta Presidência
quer que todas as votações sejam feitas pelo pro
cesso nominal, para evitarqualquer dúvida sobre
matérias, principalmente as mais polêmicas. En
tão, vamos seguir, realmente, esta posição.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex", para uma questão de
ordem, para o processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE
Pelo contrário, estamos votando o mérito...(Inau
dível)

O SR. CONSmUINTE HÉLIO COSTA- Po
deria V. Ex« dar também a palavraa um que pudes
se defender uma posição contrária.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Veja
V. Ex« o Regimento Interno admite o encaminha
mento da votação, e esse encaminhamento é feito
pelo autor da proposta, também permitindo a pa
lavra ao relator.

Estamos no processo de votação. Pediria ao
1° Vice-Presidenteque começasse a chamada.

(Prossegue a votação.)

O SR. CONSmUINTE HÉLIO COSTA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem, sobre o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex", para a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Sr.
Presidente, temos, no art 16,a disposição de que:

"Durante a discussão de qualquer matéria
poderão usar a palavra o autor e o relator,
durante 10 minutos, improrrogáveis, além de
qualquer dos integrantes da Comissão, titula
res ou suplentes em exercicio durante 5 mi
nutos, e, por 3 minutos, os Constituintes que
não sejam membros da Comissão, inclusive
suplentes não convocados. Poderão ser ad
mitidos apartes de um minuto de duração,
desde que haja anuência do orador.

É facultada a apresentação de requerimen
to de encerramento de discussão após fala
rem 10 oradores, cinco favoráveis e cinco
contra."

Não houve oportunidade dada a quem tenha
o ponto de vista contra a proposta do ilustre Cons
tituinte.

Creio ser justo que, antes que se inicie a vota
ção, dê-se a palavra ao companheiro Stélio Dias
e à minha pessoa, que queremos falar contra a
proposta.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem V. EX, esta Presi
dência tem a informar que, quanto ao artigo que
V. Ex" acaba de ler, realmente procede. Ocorre
que esta Presidência só poderá conceder a pala
vra, a favor e contra, dentro deste dispositivo regi
mental, no momento em que passarmos à discus
são da matéria.

Não recebi qualquer inscrição, na mesa, para
usar da palavra a favor ou contra. Concedi a pala
vra aos autores e ao relator.

Desta forma, fica para o artigo seguinte a adver
tência. Esta Presidência, iniciado o processo de
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discussão da matéria, após a palavra de cada au
tor, concederá a palavra.Agora não poderá conce
dê-Ia, em face de estarmos no processo de vota
ção. (Palmas.)

(Prossegue a votação.)

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Solici
taria do 1° Vice-Presidente voltasse à chamada
dos ausentes e, posteriormente, à convocação
dos suplentes, para a votação.

(Prossegue a votação.)

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Gostaria de saber quem vota pelo nobre Consti
tuinte Paulo Macarini.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - A Pre
sidência deseja informar, antes de declarar o re
sultado fínal desta votação, e respondendo à per
gunta da ConstituinteAbigailFeitosa - que desde
o início do processo de votação decidiu, em face
não só da decisão tomada por esta Comissão,
no seu Regimento Interno, de que seguiremos
a ordem de inscrição no livro de presença dos
suplentes. Daí por que, antes da Constituinte Abi
gail Feitosa, já tínhamos inscrito no livro, segundo
a informação do Constituinte Hélio Costa, outro
suplente que compareceu. E como a reunião não
foi até agora encerrada, mas suspensa, temos
que manter a ordem de inscrição, de presença
no livroque tem sempre à entrada desta reunião.
Esta é a informação prestada.

A SRA.CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, não perguntei isso. Perguntei quem
vota pelo nobre Constituinte Paulo Macarini.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - É o
primeiro suplente do PMDB que estiver na lista
de presença.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, permita-me uma intervenção? (As
sentimento do Presidente) O nobre Constituinte
Paulo Macarini agora é suplente. S. Ex' não é
mais titular, segundo fui informado.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Exato
S. Ex" é suplente.

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes:

TItulares

Adilson Motta - AlaricoAbib - Almir Gabriel
- Augusto Carvalho- Benedita da Silva- Bor
ges da Silveira- Bosco França - Carlos Cotta
- Carlos Mosconi - Célio de Castro - Cunha
Bueno - Dionísio DaI-Prá- Domingos Leonelli
- Doreto Campanari - EdmeTavares - Edmll
son Valentim- Eduardo Jorge - Eduardo Mo
reira - Fábio Feldmann - F1oricenoPaixão
Francisco Küster - Geraldo Alckmin- Geraldo
Campos - HélioCosta -Ivo Lech - Jacy Sca
nagatta - João da Matta - Joaquim Sucena
- Jorge Uequed - José Carlos Sabóia - José
Elias Murad - Juarez Antunes - Júlio Campos
- Júlio Costamilan - Mansueto de Lavor 
Mariade Lourdes Abadia - MárioLima- Mattos
Leão - Max Rosemmann - Mendes Botelho
- Nelson Seixas - Orlando Bezerra - Osmar
Leitão - Osvaldo Bender - Oswaldo Almeida
- Paulo Paim - Raimundo Rezende - Renan

Calheiros - Roberto Balestra - Ronaldo Aragão

_ Ronan Tito - Ruy Nedel - Salatiel Carvalho
_ Stélio Dias - Teotônio Vilela Filho - Vasco
Alves- Wilma Maia.

Suplentes

Francisco Carneiro - Jofran Frejat - Odacir
Soares - Raimundo Bezerra - Raquel Cândido.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Vota
ram "Sim" 64 Srs. Constituintes. Aprovada a
emenda por unanimidade. (Palmas.)

Passaremos, agora, a outro pedido de d~staq~e
ao art. 1°, inciso 11 - uma emenda modificativa
_ Emenda rr 10811, do Constituinte Juarez Antu
nes. É a única emenda ao art. 1°,inciso 11.

Comunico aos Srs. Constituintes que a Mesa
aguarda inscrição para os que se~ão favorávei~
e os contra, dentro do número previsto pelo Regi
mento.

Concedo a palavra ao autor da emenda m~fi
cativa, o Constituinte Juarez Antunes, por cmco
minutos.

Pediria o silêncio do Plenário para que possa-
mos ordenar os nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNE,S 
A modificação que propomos ao inciso lI, do art.
1°,dizo seguinte:

"Todos têm o direito à moradia, a1imen
tação,educação,saúde,descanso,transpo~

te, vestuário decente, e a condição de higiene
em meio ambiente sadio."

Sr. Presidente, caros Constrtuintes,ajustificativa
é curta. No momento em que vivemos, não podia
mos deixar como está, no texto do Relator, de
fora, essa necessidade premente: vestuário de
cente, simples para o trabalhador e transportes,
isto dispensa justificativa.

Está encerrada a minha justificativa.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Vasco Alves.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda proposta
pelo Constituinte Vivaldo Barbosa, rr 10811, o seu
enunciado é mais abrangente: inclui o direito à
alimentação, que é um direito básico de todo o
ser humano e, ainda, acrescenta o direito ao ves-
tuário. _

O texto do substitutivo do ilustre Constituinte
Almir Gabriel omite tanto alimentação quanto o
vestuário. De forma que somos pela aprovação
da emenda, porque nos parece que são direitos
básicos de toda a pessoa, não só a alimentação
como o vestuário.

Portanto, somos pela aprovação da emenda
proposta pelo Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - Comu
nico aos Srs, Constituintes que desejarem se ma
nifestar sobre a emenda que o façam, que man
darei a relação para fazer a inscrição.

Concedo a palavra ao Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Para
contraditar, Sr. Presidente.

Consideramos a redação do inciso 11 sintética,
objetiva, competente. E a emenda tem o defeito
de retirar o lazer que nos parece muito signifi
cativo.

Quanto ao transporte e vestuário, acreditamos
que efetivamente vamos conquistar a rem une-

ração justa, ele estará embutido nesta remune
ração justa.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte José Elias Murad.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
- Queria apenas acrescentar ao que disse o no
bre Constituinte, que me antecedeu, a importân
cia de se colocar também o lazer, evidentemente
acompanhando-se do meio ambiente sadio.

Concordo com esta apresentação e vejo esta
falha muito grande na emenda apresentada, que
não cita o direito ao lazer.

Era só isto, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE FLOR/CENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
-Apenas para saber se tecnicamente seria possí
vel, se o Relator concordasse, aprovar a emenda
do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa com o
acréscimo da palavra "lazer".

Era a indagação que queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
ponderei a questão de ordem de V. Ex", mas antes
terei a oportunidade de passar a palavra aos já
inscritos e, posteriormente, o Relator também se
pronunciará sobre a questão de ordem de V. Ex'

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Man
sueto de Lavor.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Queria apenas dizer que isto é um enun
ciado de direitos da pessoa humana.

Então, só teria objeção é de se dar um qualifi
cativo à emenda do companheiro, tal como ves
tuário decente. Isso pode, inclusive, dar interpre
tações morais. E, realmente, aí, entra uma polê
mica na interpretação deste texto acerca do que
é ou que não é um vestuário decente. Vejo,portan
to como rejeitável- e devemos rejeitaresse quali
ficativo.

Apenas sobre o texto do substitutivo do nobre
Relator, acho que esse deveria acrescentar nesse
enunciado a palavra "alimentação" apenas isso,
alimentação, e, talvez"vestuário", mas não vestuá
rio decente, porque já lazer está aqui. Não estou
falando da emenda.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex'
poderá apartear por um minuto o nobre Consti
tuinte Mansueto de Lavor.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES 
Concordo com o colega. Podemos fazer até uma
troca, eu com S. Ex' retirando a palavra "decente";
eu como o Relator,S. Ex" acrescentando a palavra
"Jazer".

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator, Constituinte Al
mir Gabriel.

Solicitaria o silêncio do Plenário para que pos
samos ordenar os trabalhos e realizá-losno menor
espaço de tempo.

Obrigado.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, entendo que é um enri
quecimento e o aperfeiçoamento do texto, acres
centar as palavras "alimentação" e "vestuário".
(Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Passa
remos agora ao processo de votação.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a amenda modificativa do Constituinte Jua
rez Antunes ao art. 1°, inciso li, votarão "sim" de
vendo, inclusive,consultar a S. Ex", o nobre Cons
tituinte Juarez Antunes para acatar a proposta do
Relator-Geral,que seria no dispositivo referente ...

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES
Já entendi. É se S. Ex"contempla, acata, ganha
remos tempo.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Exata
mente.

Então, fica a proposta do Relator, que vai ser
votada com a emenda modificativa ao inciso li,
art. 10

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con- 
cedo a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, data venia, acho que V.Ex" está enca
minhando de forma incorreta. Porque, se não
houver aprovação da emenda do Constituinte Vi
valdo Barbosa, poderia acontecer o inverso. Se
aprovada a emenda, S. Ex"poderia, depois, colo
car a emenda no relatório da Comissão, tendo
em vista o texto anterior. Mas se não for aprovada
a emenda, S. Ex" não vai ter como acrescentar
as palavras "alimentação" e "vestuário".

S. Ex" acolheu, mas não pode fazê-lo de forma
nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
ponderei a questão de ordem de V. Ex", mas para
contraditá-lo, concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte Odacir Soares.

Solicitaria o silêncio do Plenário, para que pos
samos prosseguir os nossos trabalhos.

Já está aqui com a questão de ordem o nobre
Constituinte Odacir Soares.

Pediria apenas o silêncio do Plenário para ouvir
S.Ex"

Muitoobrigado.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
A decisão do eminente Relator está amparada
no § 4°, do art. 16, do Regimento Interno da Co
missão.

De modo que a decisão do Relatoré procedente
e regimental.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -A Pre
sidência solicita um pouco o silêncio do Plenário,
para ver se encontramos um denominador co
mum a respeito desta emenda.

Esta Presidência tem a informar que, em face
do acordo estabelecido entre a proposta do Cons
tituinte Juarez Antunes e a proposta feita pelo
Relator-Geral, ConstituinteAlmirGabriel,o Consti
tuinte Juarez Antunes redige a seguinte emenda:

1/-Todos têm direito à moradia, alimen
tação, educação, saúde, descanso, lazer,
transporte, vestuário e meio ambiente sadio.

Vamos repetir. O inciso 11 ficariacom a seguinte
redação:

11-Todos têm direito à moradia, alimen
tação, educação, saúde, descanso, lazer,
transporte, vestuário e meio ambiente sadio.

Esta é a emenda modificativa que vai ser colo
cada em votação.

Solicito ao Sr. Vice-Presidente a chamada no
minal dos Srs. Constituintes para a votação.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Pa
ra uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito o silêncio do Plenário para que a Mesa possa
receber os votos dos Constituintes.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.

Constituintes:

TItulares

Adylson Motta - AlaricoAbib - AlmirGabriel
-Augusto Carvalho - Benedita da Silva- Bor
ges da Silveira- Bosco França - Carlos Cotta
- Carlos Mosconi - Célio de Castro - Cunha
Bueno - Dionísio Dal Prá - Domingos Leonelli
- Doreto Campanari - Edme Tavares - Edmil
son Valentim- Eduardo Jorge - Eduardo Mo
reira - Fábio Feldmann - Floriceno Paixão 
Francisco Kuster - Geraldo Alckmin- Geraldo
Campos - Hélio Costa - IvoLech - Jacy Sca
nagatta - João da Matta - Joaquim Sucena
- Jorge Uequed - José Carlos Sabóia - José
Elias Murad - Juarez Antunes - Júlio Campos
- Júlio Costamilan - Levy Dias - Mansueto
de Lavor - Maria de Lourdes Abadia - Mário
Lima-Mattos Leão - MaxRosemmann -Men
des Botelho - Nelson Seixas - Orlando Bezerra
- Osmar Leitão - Osvaldo Bender - Oswaldo
Almeida - Paulo Paim - Raimundo Rezende
- Renan Calheiros - Roberto Balestra - Ro
naldo Aragão - Ronan Tito - Ruy NedeI 
Salatiel Carvalho - Stélio Dias - Teotônio Vilela
Filho - Vasco Alves- Wilma Maia

Suplentes

Francisco Carneiro - Mendes Thame - Oda
cir Soares - Raimundo Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ses
senta e dois votos a favor.Aprovada a emenda.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
tem a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, nós sabemos que as matérias consti
tucionais têm que ser votadas nominativamente
a fim de atendermos ao Regimento. Mas nós esta
mos vendo que, em algumas matérias, temos um
consenso. Então, eu sugeriria a V. Ex', para não
descumprir o Regimento e acelerar os trabalhos,
que as matérias em que houvessem consenso,
V. Ex" as separasse e votássemos em globo a
cada determinado período, a fim de agilizarmos
o processo de votação. Assim estaríamos aten
dendo ao Regimento, que determina que as maté
rias sejam votadas nominalmente, mas como tem
o precedente de se votar o projeto, ressalvados
os destaques, nós também votamos globalmente
matérias que são aprovadas. Então, por experiên
cia que já tivemos de dois artigos em que não
houve votos discordantes, poderia ser destacado
para uma votação em separado dentro de alguns
minutos à medida que V.Ex'determinar. Atende-

ríamos o Regimento e aceleraríamos o nosso tra
balho. É a sugestão que faço a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Nobre
Constituinte Cunha Bueno, a Presidência teria o
maior prazer em atender à questão de ordem
de V. Ex' Mas como V. Ex" bem realçou, no art.
65, parágrafo único, o processo de votação no
regimento interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte está muito claro: "as matérias constitu
cionais somente serão votadas pelo processo no
minal". E veja V. Ex" a dificuldade desta Presi
dência para colocar em votação, quando nós sa
bemos que existem, às vezes, duas, três emendas
dos Srs, Constituintes a serem votadas, e isso
poderia reinar qualquer dúvida em relação a esse
processo de votação. Entendo que o entendimen
to que poderíamos fazeré se tivéssemos a oportu
nidade, quando suspendermos a sessão, à frente
de um acordo, a Mesa separasse, realmente,
aquelas que poderiam representar um consenso
e votarmos em globo todas essas matérias. Isto
acata a sugestão de V. Ex", mas s6 poderei fazer
no momento em que eu tiver condições de sele
cionar essas matérias.

Continuando com a nossa votação, vamos ao
art. 1°,inciso Y, uma emenda supressiva do Cons
tituinte Dionísio Dal Prá, O número da emenda
é 1.440, dígito 9. Esta é uma emenda supressiva.
Há outra emenda supressiva ao artigo 1°, inciso
V, do Constituinte Oswaldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE JOAOO!MSUCENA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Y. Ex'
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOAOO!MSUCENA
A Emenda 1.440-9 diz sobre minorias...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Mas
é o artigo 1° que trata da matéria.

Ao artigo 1°,inciso V, há outra emenda supres
siva do Constituinte Oswaldo Almeida, de n°
398-9. As duas emendas, para esclarecimento do
Plenário, supressivas no artigo 1°, inciso V, são
as seguintes: uma de número 1440-9, e outra
de rr 398-9, todas as duas dígitos 9. Estas são
as duas supressivas. Ainda temos modificativas
a esse inciso V, do artigo 1°,uma do Constituinte
Stélio Dias, que é a 904-9. São, portanto, duas
supresslvas e uma modificativa. As duas supres
sivas são de número 1440-9 e 398-9, e a modifi
cativa é a 904-9.

V. Ex' tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Gostaria que V. Ex9 verificasse aí a Emenda rr
1.212/3.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Refe
rente a que artigo?

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
A este mesmo artigo. Gostaria que V. Ex' verifi
casse a emenda de minha autoria, supressiva tam
bém, mas que houve um equívoco na numeração
do artigo, mas a redação da emenda confere com
a do mesmo artigo em questão: 1.202-3.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Real
mente, V. Ex' tem razão. V. Ex" tem emenda ao
artigo 1°, item Y, uma emenda supressiva, tam-
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bém do Constituinte Bosco França que, pela As
sessoria, foi colocada em lugar errado, que é a
emenda 1.202-3.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Dionísio Dal Prá para defesa da sua emenda su
pressiva ao artigo 1°, inciso V. Os que quiserem
se manifestar contra ou a favor estará o assessor
levando o livro para inscrição.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIODALPRÁ
Sr. Presidente, vou me ater à leitura da justificativa.

"Há o reconhecimento histórico da forma
ção básica da nacionalidade brasileira ter
suas origens na pluralidade das três raças
predominantes: branca, índia e negra.

Desde o início da formação da sociedade
brasileira, processou-se a miscigenação na
tural entre as três raças que, de certa forma,
está criando o tipo brasileiro ainda em desen
volvimento.

A inclusão do conceito de sociedade brasi
leira pluríêtníca, na futura Constituição, repre
senta uma tentativa artificialde estancar este
desenvolvimento que vem se processando,
harmoniosamente, ao longo dos tempos,
sem conflito entre as raças."

Um outro ponto a ser observado quanto à inclu
são do conceito supracitado...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito o silêncio do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIODALPRÁ-

...na Constituição é que ele não contribui
para a desejada integração nacional e uma
solidariedade entre seus membros, sem pre
conceito ou disparidade de qualquer natu
reza. Não há nada a opor quanto ao reconhe
cimento de formas, organização de âmbito
nacional dos povos indígenas, desde que
orientada para a defesa dos legitimos interes
ses indígenas. Trata-se, por outro lado, de
um grave risco a ser assumido, proporcio
nando, por exemplo, a oportunidade da for
mação de, inclusive, dentro do território na
cional.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, para contraditar, à Constitumte
Benedita da Silva.

Solicito silêncio ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Nosso registro se assemelha muito ao do
Constituinte que nos precedeu Talvez fosse mais
prático que me fosse permitido falar também so
bre esse assunto, e essa contradição viria, a pos
terior!, aos dois pontos de vista que estão sendo
expostos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
presidência tem a informar a V.Ex' que tem que
seguir a lista de inscnção. A V.Ex' será concedida,
posteriormente, a palavra, porque outros cinco
inscritos para contraditar já estão sobre a mesa
e aguardarei para dar a palavra a V.Ex'

Com a palavra a Constituinte Benedita da SOva.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, esta
mos, neste momento, diante de uma situação
interessante porque acompanhamos todo esse
trabalho de discussão em tomo da Subcomissão
que tratava dos direitos de Minorias, Populações
Indígenas, Negros e Deficientes. Gostaria, neste
momento, de tecer considerações ao Relator na
medida em que S. Ex' foi fiel às propostas defen
didas por esses representantes nas Subcomis
sões. Preservou o Sr. Relator estas propostas das
comunidades, tanto indígena quanto negra. O que
peço, agora, é manter a redação, na certeza de
que estamos muito além do entendimento de
uma sigla partidária, escrevendo a verdadeira his
tória deste País. Perderemos, sem dúvida, uma
grande oportunidade, se não preservamos os va
lores daqueles que, realmente, compõem toda
a etnia deste País chamado Brasil.

Neste sentido é que faço valer o meu interesse
particular de que foi consenso e, por unanimi
dade, consideramos esta sociedade como sendo
pluriétnica, porque consideramos as diferenças
deste País, e nem por isso somos mais ou menos
brasileiros. Penso e chamo a atenção dos Srs.
e das Sr" Constituintes que, nas justificativas des
sas emendas, podemos observar que faltou aos
autores um pleno conhecimento da história deste
País no que diz respeito às etnias, faltou uma
criatividade a nível da justificativa, quando elas
são todas iguais. Foi uma cópia fiel de pensa
mento até daqueles que, acredito, terem boa von
tade em fazer o processo mas não acompanha
ram de perto as discussões e muito menos os
avanços que essas comunidades fizeram a nível
de suas conquistas; em fazer valer o seu direito
de cidadania. É, nesse sentido, que peço aos Srs.
e Sr" Constituintes que mantenham esta redação.
Estaremos dando uma prova de conhecimento
de história geral deste País e colocando, nesta
nova Carta, o que tem de novo, verdadeiramente,
nesse processo constitucional que é o fato de
que estaremos mostrando a verdadeira face deste
País.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO -Per
mite V.Ex' um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Lern
bro a V.Ex' que dispõe de um minuto para encer
rar a sua exposição.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Gostaria de dizer ao Sr. Constituinte que des
culpe não lhe conceder o aparte porque o Presi
dente já me disse que terei que concluir, mas
gostaria de poder ouvi-lo, pedindo que faça a ins
crição para a defesa. É com muito prazer, porque
a nossa intenção, neste momento, é apenas de
chamar a atenção das Sr" e dos Srs. Constituintes
para que possamos, ao estabelecer uma nova
ordem social, de maneira alguma comungarmos
com as discriminações, ou marginalizações que
poderão fatalmente, ser levadas às comunidades
negras e indígenas, na medida em que nós não
atendermos a esta proposta.

Muito obrigada. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de ínscnção, com a palavra o Constituinte
José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes,
quando o inciso V, do artigo 1° define: "que são
reconhecidas as formas de organização, próprias
das nações indígenas", no conceito mais amplo
reconhecemos que a Nação brasileira é pluriét
níca, o mínimo que avançamos aqui, o direito
minimo que garantimos a esta Nação, é o direito
a não ter maiorias que tenham uma visão coloni
zadora, uma visão de coloníalísmo, fruto da histó
ria do colonialismo, ou neocolonialismo sobre as
minorias étnicas existentes neste País, minorias
em termos numéricos ou minorias em termos
sociais e em termos de participação do poder
político, como é o caso dos negros, que não são
minorias, étnicas, mas são minorias em termos
de participação nas decisões políticas, nas deci
sões econômicas, na decisão do poder neste País.

Quando, na justificativa que foi feita, gostaria
de realçar aos meus companheiros Constituintes,
que apresentaram as quatro emendas, o eixo da
justificativa para suprimir a proposta do nosso
relator.

Constitui a inclusão no conceito da sociedade
brasileira pluriétnica na futura Constituição, repre
senta uma tentativa artificial de estancar este de
senvolvimento. Perguntaríamos: um desenvolvi
mento de caráter colonialista, negando todo o
direito histórico com que essas minorias partici
param do nosso processo de desenvolvimento?
Não é isso, não acredito que tenha sido isso que
tenha passado no cabeça, na proposta política
dos Srs. Constituintes que estão propondo isso.
Mas na forma como está aqui, negamos a própria
participação histórica, a nossa formação histórica
de uma forma pluriétnica na forma como se deu
até agora. Só que, na forma como tivemos nosso
desenvolvimento social, a nossa formação sócio
econômica, por não reconhecermos, na prática,
o direito à organização própria das minorias numa
sociedade pluriétnica, levamos as sociedades, os
povos indígenas, ao extermínio. Era para termos,
neste País, hoje, em tomo de 15 a 20 milhões
de índios, e temos 220 mil índios, exatamente,
devido a esse tipo de concepção que, infelizmente,
conscientemente, ou não, não acredito que tenha
sido consciente, está esboçado nas quatro pro
postas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Infor
mo a V. Ex' que dispõe de um minuto para con
cluir sua exposição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Pois não, Sr. Presidente.

Com relação à presença, harmoniosamente, ao
longo dos tempos, a presença não foi harmo
niosa, além de, historicamente constatarmos o
genocídio em massa, a presença sempre foi dis
criminatória. Não se constrói uma nação livre,
democrática, soberana, se aprovarmos os propó
sitos que estão nessas quatro emendas. Estou
sendo muito sincero com V.Ex"

E o último item que está aqui, a proposta do
relatório não contribui para desejável integração
nacional com a solidariedade dos seus membros,
sem preconceito ou disparidade de qualquer na
tureza. O que está assegurado no relatório é exata
mente o contrário. Se aprovarmos o item, na for
ma como se encontra no relatório, estamos fazen
do uma única coisa, o respeito mínimo à diversi-
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dade. Não existe sociedade democrática, não exis
te a menor possibilidade de reconhecer os direi
tos, se não reconhecermos a existência da diferen
ça, e se a diferença é étnica e diz respeito à mino
rias, é o mínimo, em termo de resgate da nossa
irresponsabilidade histórica em permitir massa
cres, genocídio, a discriminação e o preconceito,
é tentarmos recuperar isso, com ato de dignidade,
aprovando o que está no parecer do nosso relator.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Edmilson Valentim.

o SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a grande
questão é quando dá uma argumentação que
consta nas quatro proposições, é justamente, com
relação à conceituação de nação indígena, o que
vem por trás dessa colocação é não reconhecer
que existe uma realidade de fato, que existem
as minorias, que existem esses segmentos da nos
éa sociedade que não podem deixar de ser consi
derados. Há diferença, quando se coloca a socie
dade brasileira pluriétnica, realmente, é correta.
Diferente é o índio, é diferente a questão do negro.
A questão do índio existe enquanto realidade his
tórica, que já foi muito bem colocada pelo Consti
tuinte que me antecedeu e a grande dívida, a
grande questão, e o motivo de estar colocado
no substitutivo do relator, é justamente, garantir
na Constituição a distância dessa minoria para
garantir, justamente, que o desenvolvimento har
mônico, colocado aqui pelos Constituintes que
apresentaram as emendas, seja, realmente, har
mônico mas desde que respeite as diferenças dos
índios, respeite as diferenças dos negros e respeite
as diferenças das demais minorias chamadas, as
sim, por esta Assembléia Nacional Constituinte.
Esta é a defesa que gostaríamos de fazer em
relação a esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Vasco Alves.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, eu não teria nada
a acrescentar ao que foi muito bem colocado
aqui pelo Constituinte José Carlos Sabóia. Nós
fazemos nossas as palavras do Sr. José Carlos
Sabóia.

Nós queríamos apenas acrescentar que o ilus
tre Relator, Almir Gabriel, interpretou com muita
fidelidade, os compromissos programáticos do
nosso Partido, o PMDB.Na verdade, o nosso Par
tido sempre condenou os massacres que foram
feitos ao longo da nossa história às nações indíge
nas e o princípio que o Sr. relator Almir Gabriel
inseriu no Relatório, na verdade, materializa exata
mente o oposto ao massacre - quer que as na
ções indígenas tenham o direito à sobrevivência,
tenham a sua identidade popular respeitada, a
sua forma de organização própria. De forma que
nós julgamos oportuna a manutenção do texto
original porque, ali, se materializa o programa do
Partido do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Fábio Feldmann.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o que eu gosta
ria de ressaltar, em reforço ao que já foi dito,
é que existem, aqui, duas concepções conflitantes
com relação à questão do índio neste País; uma
concepção dos grupos que defendem os índios
e das próprias nações indígenas, a exemplo da
União das Nações Indígenas da Comissão Pró-In
dío, e daqueles que foram os responsáveis pela
pol/tica oficial do índio neste País. Diga-se que
o Conselho de Segurança Nacional, diga-se mais,
a própria FUNAI. O que se está tentando, com
esta emenda, é esvaziar o avanço que se deu
na concepção e no tratamento da questão indíge
na, porque a expressão "nação" é consagrada
em termos intemacionais por todos aqueles an
tropólogos, sociólogos e todos aqueles que defen
dem a questão do índio. E eu gostaria de dizer
que é importante que os Srs. Constituintes enten
dam que o pano de fundo dessa questão é uma
disputa de concepções e aqueles que querem
ir contra a concepção que levou ao extermínio,
uma prática de genocídio neste País, estão defen
dendo, exatamente, a modificação que esvazia
o conteúdo que foi o grande avanço no relatório
do Sr. Relator Almir Gabriel. (Muitobem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Odacir Soares.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, eu, na realidade,
o que desejava propor, tendo em vista o prece
dente já consignado pelo eminente relator e pro
posto por outro Constituinte, é que a redação
desse artigo se restringisse ao reconhecimento
da plurietnia da sociedade brasileira, porque me
parece que o disposto no inciso V, do art. 1",
conflita, inclusive, com a justificação do eminente
relator, quando diz o seguinte:

"Pelas suas especificidades, os delinea
mentos referentes à inserção plena dos ne
gros, das minorias e das populações indíge
nas na sociedade brasileira, recebem trata
mento próprio."

Ora, se o relator admite que o processo da
inserção das minorias negras e indígenas - das
minorias da própria nação indígena - deve ser
o processo da aculturação, porque está dito na
sua justificação, quando admite a inserção dessas
minorias na sociedade brasileira, parece-me que,
ao mesmo tempo, quando se avança no sentido
de se reconhecer formas de organização própria
das nações indígenas, na realidade nós estamos
criando uma díscriminação não só contra a pró
pria sociedade branca quanto, também, em rela
ção à própria sociedade negra, que foi esquecida
no inciso V, do § 1" De modo que eu desejava
apenas formular uma sugestão ao eminente 'rela
tor - que fosse, como deve ser, reconhecida
a plurietnia da sociedade brasileira e que este
inciso tivesse esta redação.

Eram estas as considerações que desejava fa
zer.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, eu tinha pedido a palavra para um

aparte à ilustre Constituinte e gostaria que S. Ex",
agora, pudesse me responder porque, quando
se fala na Emenda do Constituinte Stélio Dias,
não suprime o artigo na sua totalidade. A Emenda
do Constituinte Stélio Dias suprime somente "na
ção indígena. A pergunta é a seguinte: nós criaría
mos uma nação indígena separada da Nação bra
sileira...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
pode solicitar o aparte por 1 minuto.

A SRA.CONSTITUINTEBENEDITADASILVA
- V.Ex" me concede o aparte?

O SR.CONSTITUINTECUNHABUENO-Pois
não. Está concedido o aparte a V. Ex' - aliás,
só pedi para falar para lhe dar o aparte.

A SRA.CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA
- O interessante é que não é apenas escrevendo
na Constituição que se cria um povo. Voltando
à própria história deste País, eu gostaria de per
guntar: quem foi de nós que chegou primeiro?
E não reconhecer, verdadeiramente, esta Nação
seria deixar de reconhecer esta sociedade como
um todo. É preciso lembrar aos Srs. Constituintes
que nós estamos muito além do nosso entendi
mento de sociedade, na medida em que há uma
abrangência total no reconhecimento dessas et
nias. Nós poderíamos colocar aqui não apenas
direito de minoria - nós estamos falando de et
nias que formaram esta sociedade brasileira e
é preciso que compreendamos, neste momento,
que, a nível de fortalecimento, de preservação,
e até de conhecimento, nós não poderíamos, de
maneira nenhuma - nós estaríamos cometendo,
neste momento, um dos maiores erros político
e histórico na história constitucional deste País,
se não considerar a comunidade indígena como
uma nação. Na medida em que nós reconhe
cemos serem, exatamente, as comunidades indí
genas que, hoje, neste País, sustentaram e conti
nuaram sustentando, toda e qualquer estrutura
política e cultural e a comunidade negra que, so
mada à comunidade indígena, têm sustentado
e sustentou até então, toda a economia deste
País. Então, é muito interessante se nós pudés
semos aprofundar o debate.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - LeJTl
bro que o tempo de V.Ex"já está esgotado.

A SR" CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Eu já estou concluindo, Sr Presidente. Mas,
seria muito interessante se pudéssemos nos apro
fundar no debate - o tempo não nos permite
- mas eu gostaria de, mais uma vez, pedir às
Sr"' e aos Srs. Constituintes que não existe, neste
momento, nenhuma discriminação a nenhuma
outra etnia que, por acaso, esteja neste País, na
medida em que nós preservamos, também, o di
reito da minoria. A nível de composição étnica
da sociedade brasileira, tem que se levar em conta
negro, branco e índio.

O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Eu
agradeço à Constituinte Benedita da Silva. Entre
tanto, acho que na Emenda do Constituinte Stélio
Dias, estão perfeitamente reconhecidas as dife
renças - quando se fala em "pluríêtnica". Eu
gostaria de lembrar que há uma outra emenda
do Constituinte Stélio Dias, que virá logo em se
guida a esta, e dependendo do resultado desta
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votação, poderá comprometer aquela emenda do
ConstituinteStélio Dias.Portanto, eu vejo que está
plenamente assegurado o reconhecimento das
diferenças das etnias da Emenda do Constituinte
Stélio Dias.Era isto que desejava dizere agradeço
à Constituinte Benedita da Silva pela sua explica.
ção.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, nós não estamos discutindo, aqui,
apenas semântica ou Iinguística. Nós estamos,
aqui, discutindo conceituação fundamental e é
importante que se conceitue, profundamente,
uma breve reminiscência da nossa História nos
remete a que, em 1500, quando Pedro Álvares
Cabral aportou o Brasil, segundo alguns historia
dores, nós tínhamos 3 milhões de índios, segundo
outros 6 milhões de índios - Lisboa só tinha
300 mil habitantes. No entanto, hoje, dos que
nos antecederam nessa terra só restam 220 mil.
É verdade que existe...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito silêncio do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO- Quem
quiser aparte eu concederei com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares)~ Conti
nua com a palavra o Senador Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO- Neste
País algumas pessoas defendem o ajuntamento
dos índios todos num só gueto, desrespeitando
as suas etnias, desrespeitando a sua cultura, para
deixar o resto para os brancos. Quando se con
ceitua nação, a exemplo do que se conceituou
no Canadá, a exemplo do que se conceituou na
China, nação, um povo com uma cultura e com
uma história se preserva também o local da sua
vida,e pode preservar os seus costumes. Quando
se descaracteriza como nação, esse povo pode
até fazero que aconteceu no meu Estado.lastíma
velmente, e que se pretendeu na época da ditadu
ra mais negra: ajuntar nações indígenas num de
terminado lugar. Foi bastante que acabasse a re
pressão, no entanto, para que as nações se des
membrassem e fossem viver cada um no seu
habitat natural. Por isso não é uma questão se
mântica, não é uma questão de Iinguística,é uma
questão, de fundo, é uma questão, neste mo
mento, de entender o que é nação, e nação é
um povo que tem um costume, que tem uma
cultura.

Apenas para terminar, Sr. Presidente, devo dar
um depoimento que assisti na China. Enquanto
lá na China existe um controle de natalidade, terrí
vel para nós, mas que é absoluta em termos de
Estado, lá existem 54 nações, e isso consta da
Constituição deles; 52 nações têm o direito de
ter incentivo à natalidade para que não se percam
as nações de minoria. E duas nações que domi
nam toda a China têm sobre eles o controle abso
luto sobre a natalidade.

O Canadá, por outro lado, é um país que nos
últimos 30 anos mais do que duplicou a sua popu
lação indígena, e ela contém na sua Constituição
o termo nação, para que no futuro nenhum pon
tentado, nunhum ditador do dia possa querer
ajuntar nações; nem tribos, Sr. Presidente, descre-

ve totalmente a realidade dos índios. Nós já temos
nações indígenas no Brasil,como a dos Guaiapós,
que já estão dissiminadas, no mínimo, em dez
tribos. De maneira que nações é um termo funda
mental para aqueles que amam e que querem
preservar os nossos irmãos índios que nos antece
deram aqui nesse País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, outro orador, a Constituinte
AbigailFeitosa.

A SR" CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, apenas para
acrescentar, eu diria que é muito importante a
manutenção deste artigo como está, porque sou
representante de um Estado em que a maioria
não é branca, a maioria é de negros. Os negros
são discriminados, os negros estão nas favelas,
estão nos menores abandonados, estão subern
pregados, nos trabalhos mais mal remunerados.
Poucos negros chegam à universidade e a Bahia
não mandou qualquer negro aqui, a esta Casa,
porque os negros não têm acesso. Então, em
homenagem à maioria do meu Estado, eu propo
nho aos Srs. Constituintes que se mantenha esse
artigo,porque tem que se respeitar as etnias como
já foi colocado antel'iormente.

\
O SR. P~~IDENTE (Edme Tavares) - Para

encerrar, ~'m a palavra o Relator-Geral, Consti
tuinte Amirlaabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, companheiros Constituintes, as três emen
das que estão colocadas aqui são supressivas
Quer dizer, elas retirariam o item V. É claro que,
na minha idéia, em nenhum momento, eu posso
admitir que os companheiros Constituintes admi
tiriam a hipótese da retirada desse Item, que eles
tivessem tomado em conta a possibilidade de fa
zer apenas uma nação brasileira com a miscige
nação de todas as raças, e tendo nisso o objetivo
maior da construção de uma nacionalidade brasí
leira. Eu não creio que tenha sido essa a idéia.

Por outro lado nós daríamos a maior prova
de visão democrática da Constituição deste País,
se nós entendermos que as diversas raças que
para aqui vieram se juntar à existente, na verdade,
não estavam, cada uma delas, perseguindo um
modelo de raça especial pelas somas das condi
ções genéticas de cada um para criar uma outra
raça.

O que nós podemos e devemos fazer nessa
altura? É respeitar que a construção desse País
seja feita exatamente por várias etnias, essas et
nias podem coexistirnormalmente sem que uma
tenha que submeter a outra como escrava, nem
explorar as demais.

Eu creio que a construção real de um Estado
brasileiro democrático se fará exatamente pelo
respeito que se tenha, até diria, resgatando toda
dívida que se acumulou ao longo dos séculos
para o assim chamado progresso brasileiro,à cus
ta do esmagamento dessas raças que não tiveram
condições de sobreviver de forma adequada.

De maneira que o apelo que nós fazemos é
que nós aqui deixemos claro, diante da sociedade
brasileira, que o respeito que se terá, de agora
por diante firmado, não apenas em termos de
Constituição, que esse respeito permita construir
uma sociedade que tenha um negro, negro; que
tenha um índio, índio; o branco, branco, e quem

misturou também. Não tem problemas. Nós po
demos continuar fazendo uma sociedade absolu
tamente normal, decente, democrática, sem ter
na miscigenação, sem querer ter na perda da
característica étnica a condição de construção de
uma nova raça.

De maneira que, no meu entender, resgata o
passado e garante o futuro, se nós tivermos claro,
aqui, que não estamos interessados em misturar;
nós estamos interessados em respeitar a etnia
até aqui existente. (Palmas.)

Háum dado, Sr. Presidente, que evidentemente
eu não coloco de forma alguma na cabeça dos
nossos queridos Constitujntes que propuseram
a supressão desse Item. E o dado que nós não
podemos esquecer; é que a assim chamada inte
gração, a assim chamada assimilação, que a as
sim chamada incorporação, muitas vezes, no nos
so passado, só foi feita com um objetivo, não
o de ajudar, não o de integrar, mas de se apossar
das nquezas ou da força de trabalho dessas etnias,
e dessas minorias (Palmas.) .

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares) - Encer
rado o encaminhamento da votação, passaremos
à votação da primeira emenda supressiva de auto
ria do Constituinte Dionísio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, antes de iniciara votação, como
nós temos...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem, a
respeito do processo de votação Eu já abrj o
processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- É que nós temos uma emenda da semelhante
a que foi apresentada e discutida, e como autor
desta emenda também penso que devo ter o direi
to de discorrer um pouco sobre ela, antes que
fosse votada, porque aí estaria totalmente prejudi
cada a nossa colocação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
vai ter oportunidade, porque a preferência é para
o destaque do Constituinte Dionísio Dal Prá, Pos
teriormente, se esta emenda for rejeitada, automa
ticamente nós seguiremos a ordem para outra
emenda supressiva, e seguidamente a outra.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- A minha também é supressiva, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- O autor dessa emenda vai retirar a emenda,
é apenas isso... (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - É um
direito que assiste e já irei conceder a S. Ex" a
questão de ordem. Apenas eu tenho que ir pela
ordem de solicitação.

V. Ex" tem a palavra para uma questão de or
dem. Estamos no processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DAL PRÁ
Meu caro Presidente, Constituinte Edme Tavares,
prezados companheiros, Sr" e Srs. Constituintes,
eu pediria que fizessem a retirado do destaque
desta emenda do Constituinte Lourival Baptista
pela qual eu pedi o destaque em favorda emenda
do Constituinte Stélio Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Por
sollcitaçâo do autor do destaque, fica, portanto,
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retirado o destaque, da mesma forma retirada
também a emenda.

Duas outras emendas supressivas estão sobre
a mesa. A primeira do Constituinte Bosco França
relativaao art. 1°,item V.

Tenho que colocar em votação em face do
Regimento, e quero cumpri-lo religiosamente, a
não ser que o autor retire a emenda supressiva,
mas se permanecer, eu tenho que colocá-Ia em
votação.

Em votação a emenda supressiva do Consti
tuinte Bosco França e a emenda supressiva do
Constituinte Oswaldo Almeida.As duas emendas
supressivas vão passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, mas nós como autores das
emendas não tivemos o direito de falarsobre elas.
Queria ter o direito de, antes do inícioda votação,
fazer alguma consideração a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex',
como autor, tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, SI"" e Srs, Constituintes, nós
queríamos encaminhar este registro, que foi se
melhante à proposta que nos antecedeu, sob um
enfoque que a ilustre Constituinte Benedita da
Silva, com muita propriedade, registrou, de que
todos nós sabemos nos rudimentos da Geografia
e da História do nosso País, que a nossa raça
foi fruto da miscigenação desses três grupamen
tos: negro, índio e branco e, mais recentemente,
enriquecida pelas populações de imigrantes que
aqui chegaram.

Nas discussões que tivemos oportunidade de
desenvolver até aqui, foi presente muita coisa
além desses rudimentos de Históriae de Geogra
fia,avançamos no antropológico, no sociológico,
etc.

Eu me confesso dentro do primeiro grupo, e
no instante em que passamos a ter que olhar
para o assunto das minorias, tivemos a preocu
pação de buscar pessoas que conheçam o assun
to, que pudessem de fato nos dar uma visão,
tanto quanto possível, da realidade dessas mino
rias, que acho, não pode passar pela mente de
nenhum dos presentes aqui, que os Constituintes
que propuseram essas emendas supressivas, te
nham em mente criar condições para o genocídio
ou para o extermínio dessas minorias, em abso
luto.

Da minha parte, eu queria registrar que essa
coerência que nós buscamos se faztambém den
tro daquilo que tem que ser, ou que deve ser
um texto constitucional. E aí incorporaria o racio
cínio do ilustre Constituinte Odacir Soares que
para nós, o texto como aqui está, traz alguma
incoerência. Na primeira parte, ele dizque a nossa
sociedade e pluríétníca, quer dizer, temos que
considerar, aceitar a plurietnia.Dentro de um con
ceito até de estimular, de criar condições para
que ela se desenvolva tão naturalmente quanto
seja possível, e logo em seguida, fazemos uma
menção a uma das minorias. É exatamente esse
aspecto de uma certa incoerência que nos moti
vou a fazer uma abordagem deste item.

Por outro lado, conversando com alguém mais
entendido do que nós, tivemos até conhecimento
que as chamadas, antropçloqicamente, nações
'indígenas ultrapassam as nossas fronteiras. Veja

bem V.Ex" que aí já começa a surgir uma nova
idéia que a nação "tucano" provavelmente passa
ser uma nação que abranja populações do Brasil,
da Venezuela e de outros compartimentos vizi
nhos.

Daí por que, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
o nosso objetivo aqui, nessa justificativa, era de
fato criar essa imagem da busca da coerência.
Antes de dar o aparte ao Ilustre Constituinte que
nos pediu, queria dizer que nós entendemos per
feitamente os raciocínios que foram aqui desen
volvidose nós também retiramos a nossa emenda
com essas ressalvas que fizemos, na expectativa
de que a emenda do ilustre Constituinte Stélio
Dias possa vir corroborar com toda essa justifi
cativa.

Compete ao ilustre Constituinte, se ainda hou
ver tempo...

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Resta
apenas a emenda supressiva do Constituinte Bos
co França, que tem a palavra como autor.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Sr. Presidente, como falou o nosso companheiro
Constituinte, gostaria de deixar claro aqui que a
intenção minha em suprimir esse artigo não era
simplesmente de ser contra a nação indígena,
ou de ser contra ao desenvolvimento daqueles
que realmente foram os nossos primeiros ante
cessores. Quis apenas transmitir aos companhei
ros Constituintes a idéia de que todos nós somos
um pouquinho índio, um pouquinho negro, prin
cipalmente a maioria e um pouquinho branco,
também, e que temos a impressão de que daqui
a algumas dezenas de anos, quando essa Consti
tuição estará ainda em vigor, seremos ainda um
povo mais brasileiro, mais unificado do que até
h~e '

Essa Constituição se fosse realizada em 1500
jamais tentaria suprimir um arbgo desta natureza,
porque conheço muito bem que realidade modi
ficou um pouco. Quero expressar aqui para todos
os meus companheiros, o profundo respeito pelos
negros, pelos brancos e pelos índios e falo com
muita propriedade, porque tenho a impressão que
sou a reunião dessas três raças que formou a
minha pessoa.

Quero retirara minha emenda em sinal de con
sideração aos companheiros do PMDB. (palmas.)

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rada a emenda, por proposição do autor, ficamos
apenas com a emenda modificativa ao art. 1°,
inciso V, de autoria do Constituinte Stélio Dias.
Esta Mesa fica para receber as incrições e para
discuti-Ia.Com a palavrao autor da emenda modi
ficativa, o Constituinte Stélio Dias.

O número da emenda é 904-9.
Com a palavra o autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE-STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, nós estamos numa
hora extremamente importante, complexa e gra
ve, em que as formas institucionais do País e,
de alguma maneira, as suas formas culturais e
as suas expressões vêm cair justamente nesta
sala, e desta sala Sr. Presidente e Srs, Consti
tuintes, que todo o povo brasileiro está presente
testemunhando e nos olhando. Asminhas coloca
ções não vêm em nada modificar basicamente,

estruturalmente a emenda, aquilo que o Relator
colocou na sua emenda original,vamos lê-la:

"Asociedade brasileira é pluriétnica"
Na minha emenda:

"Asociedade brasileira é pluriétnica"
Então, não vamos entrar em considerações

acadêmicas da formação da nacionalidade, for
mação da nação, formação política, e que todos
aqueles historiadores, e o mais notável Gilberto
Freire, têm falado sobre a formação disto.

Vem a emenda do Relator:
"São reconhecidas as formas de organi

zação próprias das nações indígenas."
Vem a minha emenda:

"Ficando reconhecidas as formas de orga
nização nacional e cultural dos povos indige
nas."

O que eu queria colocar aqui à consideração
do Sr. Relator e dos Srs, Constituintes é que se
o povo precede a Nação, nem sempre quem tem
uma Nação tem um povo, mas todos aqueles
que têm um povo tem uma Nação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Solici
taria silêncio ao plenário. Atenção para o orador.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS -A nos
sa colocação é que nós temos realmente povos
indígenas que, uma vezreconhecendo a sua orga
nização nacional e cultural, estamos dando a ele
mais do que uma nação reconhecida, estamos
dando uma Nação de fato.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Constiuintes, a
minha emenda não vem contrapor, em absoluto,
nem criar uma situação semântica, já que pode
mos ter povos naturais ou povos primitivos,que
são esses que o Relator fala agora. Mas,Sr. Presi
dente e Srs, Constituintes,ao reconhecer a organi
zação nacional e cultural dos povos indígenas es
tamos indo além do Relator em reconhecer neles
uma Nação e dando a eles realmente o que a
História, ao longo do tempo, lhes tem negado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, peja ordem de inscrição, o Constituinte
Augusto Carvalho.

o SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, eu gostaria de contraditar esta
proposta e defender, tal como está no relatório,
porque este conceito de organização nacional,
a nosso ver, dilui o conceito de nação indígena
enquanto minoria, que assegura inclusive territó
rio soberano desse povo indígena, questão que
vai'ser definida e discutida nas propostas dos arti
gos que virão, mais especificamente, sobre a
questão das minorias.

Há uma diferença qualitativa entre a organi
zação nacional e cultura e o direito à soberania
do povo indígena enquanto nação, enquanto et
nia. Por isso, o relatório do Constituinte AlmirGa
brielé muito mais completo, é muito mais objetivo
e assegura sem dubiedade os direitos desse povo
indígena.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, com a palavra a Constituinte
Benedita da Silva.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
-Sr. Presidente, Sr" e Srs, Constituintes, respeito
o ponto de vista colocado pelo nobre Constituinte,
considero, reafirmo que esta sociedade brasileira



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSillrnNTE (Suplemento) Quarta-feira 5 141

é pluriétnica, mas é importante colocar que a in
clusão desse conceito não à justificativa colocada
aqui pelo Sr. Constituinte.

De maneira nenhuma, é bom que se observe,
estamos tentando acirrar conflitos, estamos sim,
tentando evitar conflitos, estamos tentando evitar
o genocídio, que já foi colocado aqui, que sofre
constantemente a comunidade indígena e que
continua sofrendo e na medida dos interesses
políticos, de explorações e explorações, essas co
munidades têm sido dizimadas e não estão reco
nhecidas.

Se quisermos fazer uma Constituição modema
teremos que reconhecer esta nação que tem toda
a sua cultura, o seu comportamento, a preser
vação dos seus valores, ela não pode mais conti
nuar no genocidio, na perda de identidade. Isto
é importante no reconhecimento da cidadania.
É o que pretendo com o meu voto, e pedindo
mais uma vez aos Srs. e Sras. Constituintes que
permaneçam aqui mantendo esta redação, por
que ela é realmente mais abrangente e levará
em consideração toda essa pluríétnía,e também
a preservação dos valores culturais de cada um.

o SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Com
a palavra, pela ordem de inscrição, o Constituinte
Vasco Alves.

o SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, em que pesem as diferenças, três
emendas anteriores pediam a supressão do texto
e a emenda do ilustre Constituinte Stélio Dias
propõe uma mudança no texto, mas reconhe
cendo uma organização nacional.

Fiquei muito feliz aqui, na condição de Vice
Líder do PMDB, quando o Constituinte Bosco
França, que é do PMDB, retirou a sua proposta.
O que está em jogo aqui, em última análise, é
o conceito de segurança nacional, que sempre
foi defendido pelo regime de exceção, que nós
Vivemos ao longo de 20 e tantos anos.

Pela concepção que se procura dar na emenda
do Constituinte Stélio Dias pressupõe que, reco
nhecida a forma própria de organização das na
ções indígenas, estaria se agredindo o princípio
da soberania nacional. Isso é o maior equívoco,
data venia, o maior engano porque, na verdade,
é o somatório das nações indígenas, de toda a
nação brasileira, é que se preserva a soberania
nacional, a integridade dessas e, sobretudo, os
nosso valores que são, sem dúvida, pluriétnicos.

De forma que somos pela manutenção do texto
do ilustre Constituinte Almir Gabriel, que realmen
te corporifica os compromissos programátícos do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem de inscrição, o Constituinte
José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Sr. Presidente, Sr&' e Srs. Constituintes,
gostaria de parabenizar o Constituinte Stélio Dias
frente à última posição que ele tomou, no mo
mento em que ele defendeu oralmente a sua
emenda e houve um avanço. Mas o que está escri
to não tem absolutamente nada a ver com o que
V. Ex' colocou, e mais ainda, o que está escrito
se diferência qualitativamente da justificativa que
V.Ex' colocou na sua emenda.

Quero parabenizar o Constituinte pela forma
progressiva como ele foi se aproximando da posi
ção definida no nosso relatório. Infelizmente gos
taria de dizer o seguinte: o que está escrito, de
uma forma sorrateira, sem que realmente V. Ex'
tivesse essa intenção, na verdade, a sua proposta
nega tudo o que estamos defendendo aqui, que
é o direito a se reconhecer a identidade de mino
rias nessa Nação brasileira e frente ao Estado.
O fato de existirem várias nações na sociedade
brasileira em nenhum momento questiona, afeta
a existência e a soberania do Estado. Se tivésse
mos muitas nações neste País, constituídas de
minorias étnicas, talvez a nossa História não fosse
a história em que somos responsabilizados, en
quanto sociedade brasileira, enquanto Estado, pe
lo genocídio de uma única minoria, no caso das
sociedades indígenas.

Gostaria de dizer a S. Ex' que no momento
em que o nosso Relator colocou que é pluriétnica,
e são reconhecidas as formas de organização pró
prias das nações indígenas, é impossível defirur
formas de organização nacional sem reconhecer
a especificidade da organização de uma minoria.
Estamos simplesmente fazendo vista grossa lJara
que, na legislação ordinária, digamos que não
existe especificidade, não existe diversidade.

Agora, com isso, quero deixar bem claro: o
reconhecimento da identidade das minorias é sa
grado para todos aqueles cidadãos e, principal
mente, para todos aqueles Constituintes que reco
nhecem que não é possível a existência, a con
quista de direitos sem se respeitar aqueles que
são diferentes da maioria. Do contrário, simples
mente estaremos jogando aqui a semente de uma
teoria racista. Infelizmente, o que está aqui é isto,
independente de todos aqueles aspectos que o
Constituinte Vasco Alves acabou de colocar.

Gostana de ser bem claro porque, no fundo,
apesar de a sua elaboração estar muito melhor,
em termos de oralidade, de' a sua defesa oral
estar muito melhor do que o que está escrito,
mas, no fundo, se chegarmos a manter a proposta
do digno e ilustre Constituinte Stélio Dias, estare
mos pondo abaixo todo o anseio, para que seja
garantido às sociedades indígenas, às minorias
étnicas, o único direito que eles podem reivindicar
na nossa sociedade e frente ao Estado: o direito
à vida.

Se nós negarmos o direito à organização social
específica para esse povo, nós, concretamente,
estamos negando o direito à vida e à história.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Oswaldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, acho que essa atenção que esta
mos dando a essa minoria, os índios, já reflete
o nosso interesse em buscar, de fato, um ponto
que venha ao encontro da melhoria, do aperfei
çoamento, do desenvoMmento dessa mmoria.

Discordo do ilustre Constituinte José Carlos Sa
bóia, fazendo o seguinte raciocínio: infelizmente
não tivemos o tempo suficiente, a nível de Comis
são, para termos, todos, as mesmas oportuni
dades de esclarecimento, a nível técnico, como
foi o caso da Subcomissão que tratou das mino
rias. Eu, por exemplo, que fIZ parte da Subco
missão de Saúde, somente agora, há poucos íns-

tantes, é que vim tomar conhecimento, me identi
ficar ou me aprofundar no problema das minorias.
E acho que a maioria da nossa Cormssão se en
contra dentro desse contexto. E por isso mesmo
o nosso enfoque sobre esse assunto, que deve
constar da nossa Constituição, terá que ficar um
pouco fora dessas profundezas antropológicas e
sociológicas.

Entendo, em face disso, que a proposta do
ilustre Constituinte Stélio, de forma alguma pres
creve ou faz restrições às minorias. Acho que a
proposta do Constituinte Stélio Dias preserva essa
preocupação com a minoria indígena e. ao mes
mo tempo, resguarda esse aspecto de naciona
lidade que vai figurar na nossa Constituição. Na
cionalidade essa que, conforme já foi dito aqui,
tem um aspecto até mais amplo, porque a nação
indígena, como é conhecida antropologicamente,
pelo que me consta, ultrapassa as nossas fron
teiras e dá uma conotação que vai além do aspec
to da proteção dessa minoria. Por isso entendo
que a proposta do ilustre Constituinte Stéio Dias
vai mais ao encontro da nossa realidade e do
nosso conceito maior, a nível de Comissão

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de mscrição, concedo a palavra à Consti
tuinte Abigail Feitosa

A SRA. CONSTITUINTEABIGAIL FEITOSA
Por trás dessa arrumação de palavras, desta
emenda a este artigo, está a questão das terras
dos indígenas. Como pode haver terra de índio,
sem nação de índio? Por trás dessa questão, há
a concessão para a exploração das terras, é a
dizirnação do povo indígena

Chamo a atenção dos Srs, Constituintes que
nós temos que respeitar essa questão, mas para
demarcar a terra, tem que haver a nação dentro
da terra, para poder segurar a terra, senão a multi
nacional chega e toma a terra, e toma o subsolo.
Temos, então, que ter a garantia de manter o
índio em sua terra. O que assistimos todo esse
tempo foi a dizimação dessa gente, o pessoal
todo tendo que sair corrido, na bala. Queremos
caracterizar que tem que ser garantida a sobrevida
desse povo e tem que ser em cima da terra, com
o conceito de nação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Encer
rando as inscrições, concedo a palavra ao Relator
Geral, Constituinte Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs, Constituintes, tenho a impressão de
que poderemos dirimir as dúvidas, utilizando-nos
da companhia do Aurélio. A palavra nação signi
fica "agrupamento natural de homens, geralmen
te fIXOS, em um território ligado por tradições,
lembranças, origem, língua, interesses e aspira
ções comuns, ou por qualquer outro motivo que
os vincule socialmente entre si". O que está colo
cado aqui, formas de organização nacional, a mim
permite deduzir que seria nacionalizar, que pode
ríamos deduzir nacionalizar. E nacionalizar signi
fica o seguinte: "tomar nacional, naturalizar, acli
mar, dar feição natural, fazer-se nacional, naturali
zar-se, aclimar-se".

Então, acho que altera substancialmente a pro
posta que estamos colocando, que é exatamente
a de respeitar a organização das nações indígenas
segundo a sua estrutura, segundo as suas tradi
ções, segundo os seus costumes, segundo os
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seus hábitos. E se nós, ao revés disso, tentarmos
nacionalizá-Ia, vamos fazer com que se desca
racterize a condiçãoíndia.Porissoapelariaa todos
os nossos companheiros, no sentido de ser man
tido o textodo nosso susbstitutivo, que nada mais
fazdo que respeitaro que foivencedor na Subco
missão correspondente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência coloca em votação o art. 10, inciso
V, portantoa emenda modificativa do Constituinte
Stélio Dias. Os Srs. Constituintes que votarem
"sim" estarão aprovando a emenda modificativa
do Constituinte Stélio Dias.Os Srs. Constituintes
que votarem "não" à emenda, estarão mantendo
o art. 1·, do inciso V, do substitutivo do relator.

Solicitaria ao Sr. lO-Vice-Presidente que fizesse
a leitura, a chamada nominal dos Srs. Consti
tuintes pela ordem inversa, de Z a A, e ao Consti
tuinte 2°-Vice-Presidente, Adylson Motta, para fa
zer a contagem dos votos contrários,dos "não",
dos contráriosà emenda modificativa. V. Ex"assi
nala os "sim" à emenda, o 2" assinala os "não"
à emenda, que corresponde a manter o mesmo
texto do substitutivo.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes:

TItulares

Dionísio Dal Prá
MattosLeão
Orlando Bezerra
OsvaldoBender
OswaldoAlmeida
RobertoBalestra
RonaldoAragão
StélioDias
Wilma Maia

Suplente

Odacir Soares

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes:

Titulares

Adilson Motta
Alceni Guerra
Almir Gabriel
AugustoCarvalho
Beneditada Silva
Borges da Silveira
Bosco França
CarlosCotta
CarlosMosconi
Célio de Castro
Domingos Leonelli
Doreto Campanari
Edme Tavares
Edmilson Valentim
Eduardo Jorge
Eduardo Moreira
Fábio Feldmann
FloricenoPaixão
Francisco Coelho
Francisco Küster
GandiJamil
GeraldoAlckmin

GeraldoCampos
Hélio Costa
Ivo Lech
Jacy Scanagatta
João da Matta
Joaquim Sucena
Jorge Uequed
José CarlosSabóia
José EliasMurad
Juarez Antunes
Júlio Campos
Júlio Constamilan
Levy Dias
Mansueto de Lavor
Mário Lima
MauroSampaio
MaxRosemmann
MendesBotelho
NelsonSeixas
Osmar Leitão
PauloPaim
RaimundoRezende
Renan Calheiros
Ronan Tito
Salatiel Carvalho
Teotônio VIlela Filho
VascoAlves

Suplentes

MendesThame
Osmir Lima
RaimundoBezerra

Abstém-se de votar o Sr. Constituinte:

Cunha Bueno

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)- Resul-
tado final:

51 Srs. Constituintes votaram, Não.
10 Srs. Constituintes votaram, Sim.
Um Sr. Constituinte se absteve.

Portanto, foi rejeitada a emenda do Sr. Consti
tuinte Stélio Dias. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)- Passa
remos, agora, ao destaque ao art. 1°, inciso VI.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente,peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)- V. Ex"
tem a palavrapara uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Por
favor, gostaria de saber qual é o artigo?

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Art.
1°, incisoVI, uma emenda modificativa.

O SR.CONSTITUINTE RONAN TITO - Muito
obrigado,Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)- O nú
mero da emenda é 0076-9, de autoria da Consti
tuinteBeneditada Silva. O número é 76-9. Página
21. A outra emenda modificativa é a 1219-8, de
autoria do Constituinte CarlosSant'Anna.É o nú
mero 1219-8.

A outra emenda modificativa ao art. 1°, inciso
VI, é a de número 1256-2, de autoria do Consti
tilinte'5alatiel Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE SALATIEL CARVALHO
- Sr. Presidente,para uma questão de ordem.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)- V. Ex"
tem a palavra, pela ordem.

O SR.CONSTITUINTE SALATlEL CARVALHO
- Aemenda a que V. Ex"se refereé uma emenda
supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
emenda é supressiva,então, terá prioridadesobre
as demais. A supressiva é a de número 1256-2.
Esta é a primeira a ser colocada em discussão
e votação, portanto, vamos recapitular para co
nhecimento melhor dos Srs. Constituintes. Em
primeiro plano, a emenda supressiva ao art. I",
incisoVI, de autoriado Constituinte SalatielCarva
lho, de número 1256-2. E há emendas modifi
cativasao mesmo artigoe inciso,de número 76-9,
da Constituinte Beneditada Silva, e outra modifi
cativa do Constituinte Carlos Sant'Anna, de rr
1219-8 e há outra emenda aditiva do Constituinte
Eduardo Jorge de n°557. São essas as emendas.

Para facilitar ao Plenário, esta Presidência vai
colocar, primeiro, em discussão e votação, as
emendas supressivas, mas dá conhecimento ao
Plenárioda emenda modificativa, da Constituinte
Benedita da Silva, de rr 76-9, que vem após a
votação da supressiva.Dizo seguinte: "Suprima
se da Ordem Social, o art. 1°, item VI, a seguinte
expressão: "Identidade sexual",que passará a ter
a seguinte redação: "Orientação sexual".A outra
emenda modificativa, do Constituinte Carlos
Sant'Anna,de rr 1219-8:

"§ lo Ninguém será prejudicado ou pri
vilegiado em razão de nascimento, etnia, ra
ça, cor, sexo, trabalho, religião, orientação
sexual, convicções políticas ou filosóficas,
doença, deficiência fisica sensorialou mental
ou qualquer particularidade ou condição s0
cial."

E a outra emenda modificativa já foi lida; e
a aditiva é com relação ao seguinte: "Niguém
será prejudicado e nem privilegiado".

V. Ex' tem a palavra pela ordem, Constituinte
RaimundoBezerra.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr.Presidente,a emenda supressívanão é uma
emenda supressiva,é uma emenda modificativa,
desde quando manda suprimir apenas a expres
são e não o artigo,a Emenda rr 256-2, de forma
que não tena preferênciano caso.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)- V. Ex"
se refere à emenda do Constituinte Salatiel Car
valho?

O SR.CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Exatamente.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)- Supri
mir do inciso VI, art. 1°,a expressão "identidade
sexual". Portanto,a de V. Ex', Constituinte Salatiel
Carvalho, elaé modificativa e não supressiva.Esta
Presidência tinha razão. Pelo texto: "suprimir do
inciso VI, art. 10, a expressão identidade sexual".
Portanto, uma modificação ao texto e não uma
supressão do texto.

Voltamos às três emendas modificativas e uma
aditiva. A modificativa, em primeiro plano, é do
Constituinte Salatiel Carvalho, de n° 1256-2, a
quem concedo a palavra, como autor da emenda.



Agostode 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta-feira 5 143

o SR. CONSTITUINTESAU\T1ELCARVALHO
- Sr. Presidente, Srs. Constituinte, gostaria de
fazer uma pequena retrospectiva, antes de entrar,
realmente, no mérito da defesa da proposição
que fIZ. A redação anterior desse inciso, incluía,
em seu conteúdo a expressão "orientação se
xual", e apenas para me deter um pouco mais
na expressão, "orientação sexual", pegando tam
bém o espírito da essência do inciso que diz:"nin
guém, será prejudicado e nem privilegiado por
orientação sexual". Houve então a modificação.
O Sr. Relator, ao invés de "orientação sexual"
colocou "identidade sexual". Orientação sexual,
segundo a defesa que foi feita pelos grupos ho
mossexuais que solicitaram a inclusão desse ter
mo, nesse substitutivo, na defesa, eles dizem exa
tamente que o termo "orientação sexual" definia,
no conjunto, heterossexualidade, homossexuali
dade e bissexualidade. Está na própria defesa dos
grupos homossexuais que fizeram essa proposta.

Sr. Presidente quero, inclusive, aproveitar para
elogiar o avanço social deste trabalho feito pelo
ilustre Senador Almir Gabriel. Concordo plena
mente no avanço social, mas acho que precisa
mos ter muito cuídade no avanço em termos mo
rais. Não é apenas uma constatação minha, mes
mo sem encomendar, mas até muito oportuna
mente, há pouco mais de duas semanas, uma
pesquisa feita no Rio de Janeiro e em São Paulo,
publicada no Jornal do BrasU, do último dia
31 de maio, temos como resultado dessa pesqui
sa, os seguintes dados: 20,8% da população do
Rio e São Paulo são favoráveis aos movimentos
homossexuais, e 70,1% da população do Rio e
São Paulo são contra esses movimentos homos
sexuais.

Evidentemente que como pessoa humana, a
própria Constituição fornece garantias de cidada
nia aos homossexuais. O que achamos seja um
avanço moral, inclusive comprometedor, é exata
mente que a Constituição, de forma explícita, co
mo está colocado aqui, porque no mesmo para
gráfo diz que ninguém será prejudicado por orien
tação ou por identidade - que nós entendemos
que seja a mesma coisa. Acho que é até mais
grave, porque a partir do momento em que se
coloca a identidade sexual, o que a Constituição
está fazendo é reconhecer o terceiro sexo, e a
própria defesa dos grupos homessexuaís, dizia
que sexo só existem dois, inclusive configuração
em outros dispositivos, neste próprio trabalho,
principalmente no art. 76, quando diz:"todos, ho
mens e mulheres, terão direitos iguais perante
a lei". Torna, inclusive, contraditório esse texto.
Porque, ao reconhecer essa questão da identidade
sexual, nós estamos realmente reconhecendo o
terceiro sexo.

Um outro aspecto dessa questão é que sexuali
dade, essa questão da liberdade sexual é uma
questão de foro íntimo, Sr. Presidente. De forma
que não é cabível que a Constituição venha real
mente dar essa garantia constitucional, que pode,
inclusive, ser o passo inicial, uma porta aberta,
e tenho aqui - não é apenas uma colocação
pessoal - inclusive, a expressão de um autor
americano, fundamentos de sociologia, quando
diz que o homossexualismo é um desvio mais
complicado do que a prostituição.

Sr. Presidente; a nossa Constituição tem que
ser clara, e também tem que dar cobertura, garan-

tia e proteção à família, à moral e aos bons costu
mes, mas é um avanço perigoso e, como de
monstrou a pesquisa, não é esse o desejo da
sociedade brasileira. Acho que, afinal de contas,
também, a nossa Constituição tem que refletir,
pelo menos, o pensamento da média da socie
dade.brasííeíra, e vimos aqui que é majoritaria
mente contra a legalização do homossexualismo
e de outros desvios quaisquer. A partir do mo
mento que classificamos homossexualismo ou
qualquer outra forma de atividade sexual, como
desvio, acho que é temerário a Constituição dar
coberturas, garantias a qualquer forma, a qual
quer tipo de desvio. Estaremos, inclusive, abrindo
precedentes, para que esta Constituição venha
ser contraditória. Era essa a minha colocação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem de incrição, a Constituinte
Benedita da Silva._

A SRA.CONSTITUINTEBENEDITADASILVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr'" e Srs. Consti
tuintes, Benedita da Silva, 1 metro e 78 centíme
tros, negra, heterossexual, isto eu entendo como
identidade. Na medida em que estamos garan
tindo direitos de execer plenamente a cidadania,
compreendemos que existe uma discriminação
com relação a um determinado cidadão ou cida
dã, no que diz respeito a sua educação, ao seu
trabalho, a sua participação, emfim, pelo simples
fato de que se nós definirmos, a nívelda sociedade
brasileira, os heterossexuais, estaríamos determi
nando, na questão do foro íntimo, o quê? Asexua
lidade mais aprazível à nossa vontade e determi
namos, também, que diante desta sexualidade,
teríamos plenos poderes para decidirmos; a nível
do direito a garantia deste que considero cidadão
ou cidadã.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, quero
aqui pedir a modificação de "identidade sexual"
para "orientação sexual", porque temos conheci
mento de que o preconceito leva a que margina
lizemos, num determinado momento, segmentos
desta sociedade que não tem vez, nem voz, nem
representação. Sexo, eu entendo ser, masculino
e feminino. Estes são os que determinam - pela
configuração do aparelho reprodutor, interno ou
externo, colocado na minhajustificativa- ao nas
cer, se homem ou mulher. O comportamento
sexual é exatamente o que caracteriza, exterioriza
este ato. Identidade sexual é a forma pela qual
a pessoa se vê, se sente, reage, com relação a
outrem.

Compreendo perfeitamente a dificuldade que
teremos à medida em que certos temas têm-se
configurado para nós, Constituintes, como maldi
tos, e nos têm impedido de fazer justiça social
a determinados grupos e segmentos, no sentido
de garantir que a sexualidade é foro íntimo e não
queremos, de maneira alguma, estatizar a relação
entre homens ou mulheres, o que queremos é
apenas garantir dentro deste direito, a questão
de orientação sexual, como a expressão civilizada
na garantia; na linguagem das ciências sociais,
como direito positivo de vários países que nós
compreendemos e engloba-se, a heterossexua
Iidade, a homossexualidade e a bissexualidade.
Consideramos que não trará, para nenhum des
ses, prejuízos ou privilégios, mas simplesmente
o direito de exercer plenamente a sua cidadania.
Por isto sou inteiramente favorável a que perma-

!

neça a "orientação sexual"; substituindo "identi
dade sexual", portanto, favorável ao texto do Re
lator.

Espero, na compreensão dos heterossexuais,
que possamos perceber que a Constituição não
deverá estabelecer normas de comportamento
para nenhum de nós e que nossa privacidade
não seja invadida, mas que possamos garantir
o livre direito de cada um; não ser discriminado
pela sua prática sexual.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem de inscrição, o Constituinte
Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, para este item
VI do art. 1°,propus uma emenda que tem uma
ligeira diferença, muito importante, em relação
ao texto inicial do Relator e as que estão sendo
defendidas. Proponho que a redação seja: "Nin
guém será prejudicado ou privilegiado em razão
de nascimento, etnia, raça, cor, sexo, trabalho,
religião, orientação sexual, convicções políticas
ou filosóficas, doenças, deficiências físicas senso
rial ou mental, e qualquer particularidade ou con
dição social".

Sr. Presidente, estou sobretudo, além de con
servando no texto original a expressão "orientação
sexual" e endosso todas as defesas que foram
feitas aqui - mas, especialmente estou, além dis
to, incluindo que ninguém deve ser prMlegiado
ou prejudicado em função de doença. Na justifi
cativa que fIZ, levantei a questão da hanseníase
e do enorme número de portadores de seqüelas
da haseníase, já curados e que, entretanto, são
discriminados, prejudicados, exatamente porque
não há condições, até, muitas vezes, de reparar
as sequelas que ficam. Mas não apenas as hanse
níases, Sr. Presidente, mas outras doenças que
deixam ou não seqüelas, que estão ou não em
curso, e que acredito seria interessante, do ponto
de vista constitucional, preservar como direito
constitucional que estes portadores destas doen
ças não sejam discriminados,...

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ ELIAS MURAD
- Mesmo a AIDS?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
-Mesmo a AIDS,claro. Não sejam por isto díscrí
minados ou prejudicados em função de que por
tam em curso ou sob forma de seqüela. Desta
maneira peço vênia para todos aqueles que estão
defendendo a manutenção da "orientação se
xual", que incorporem também, a expressão
"doença" no texto da redação deste item.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, com a palavra o Constituinte
José Elias Murad.

,R. CONSTITUINTEJOSÉ ELIAS MURAD
Ir. Presidente, Srs. e Sr" Constituintes, con

COI do com o mesmo ponto de vista do nobre
antecessor, o Constituinte Carlos Sant'Anna. Com
relação à questão da saúde, daria mais um outro
exemplo que diz respeito aos epiléticos. S. Ex'
colocou muito bem. Mas, no seu texto, não sei
se por uma falha de datilografia ou por uma falha
similar, S. Ex' esquece um termo muito impor
tante que se encontra no inciso VI; "militância
sindical". Acrescentando-se "militância sindical"
estou de pleno e tot1 acordo com o que S. Ex'
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diz,principalmente, relacionado com o proble~a

de saúde. A questão da hanseníase está muito
bem colocada por S. Ex", e há ainda outros casos
que poderíamos citar. Deve ter sido algum lapso
de datilografiaou qualquer outra coisa semelhan
te mas acrescentando-se "militânciasindical", es
tou de pleno acordo com a proposta do Consti
tuinte Carlos Sant'Anna. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, com a palavrao nobre Consti
tuinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, a minha intervenção seria no
mesmo sentido do relatório do Senador Consti
tuinte Almir Gabriel, que incorpora os avanços
nesta questão. Na nossa opinião, os comunistas
são discriminados há muito tempo neste Pais,
e este é um avanço no reconhecimento da liber
dade de opção partidária e de militânciapartidária,
de posição política e filosófica, e a questão da
militância sindical. Gostaria de dar uma sugestão
a V. Ex", no sentido de que fosse compatibilizada
a redação feita pelo Senador Constituinte Almir
Gabrielcom essa proposta, desde que seja aceita
- e parece-me que está sendo - para que se
pudesse decidir, de forma mais rápida, esse pro
cesso e ficasse apenas a contraproposta à pro
posta do nobre colega de derrubar a questão da
identidade sexual.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Nobre
Constituinte Nelson Seixas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Analisando as várias emendas, estaremos verifi
cando que o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna
enriqueceu alguns pontos e diminuiu em outros,
retirando, por exemplo, idade, estado civil, mili
tante sindical, mas houve muito por bem colocar
"doença", que acho que deve ser introduzido.Vol
ta a expressão "orientação sexual", como defen
deu muito bem a nobre Constituinte Benedita da
Silva, que tem muito mais significação do que
"identidade sexual", porque ai seria uma caracte
rização da pessoa com uma identidade cartorária.
Gostaria de dizerque melhor seria que se dissesse
que ninguém será prejudicado por nada. Porquê
na medida em que começamos a particularizar,
acontece isto.Por exemplo:nós, que lidamos com
pessoas portadoras de deficiências, chegamos à
conclusão que a melhor definição é esta: "Por
tador de deficiência".Aose adjetivar,começamos
cometendo falhas, por que se definimos deficiên
cia física, sensorial e mental, e os outros deficien
tes orgânicos, os osteomizados, os talassêmícos,
os hemofílicos,onde estariam colocados? De mo
do que temos uma série de emendas, e preferiria
ficar com a original do nosso Relator Almir Ga
briel,apenas modificando "identidade sexual" por
"orientação sexual", mas precisaria de uma
emenda modificativasomando todas essas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao Sr.
Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, referenclando-me à emenda do
Constituinte Carlos Sant'Anna, do PMDB, sua in
tenção ficou clara que era incorporar a questão
da orientação sexual e da doença. Quanto às ou-

tras questões, houve mais um lapso, como já dis
seram outros companheiros. Essa questão da
"orientação sexual" e da "identidade sexual" já
foi muito debatida aqui, sendo assim, gostaria
de reforçar a questão da necessidade de incluir
o termo "doença".

Primeiro, pode-se argumentar, e argumentou
o nosso Relator,que este termo já estaria Incluído,
quando fala em qualquer particularidade. Mas a
questão, como bem ressaltou o Constituinte do
PMDB, é que a quantidade de pessoas abrangidas
por esse termo "doença", é muito grande; ela
não pode ficar em qualquer particularidade. Veja
aqui na justificativado Constituinte Carlos Sant'A
nna, quando se refere a 500 mil portadores de
hanseníase no Brasil.Então, não é qualquer parti
cularidade, é um grupo muito grande. Gostaria
de me reportar a um outro grupo muito grande,
que é o grupo com doenças mentais, e não pode
ser incorporado em qualquer particularidade.

Outro aspecto importante é que não se pode
absorver a questão da doença na deficiência, e
isto foi bem explanado em outras ocasiões, pois
a questão tem que ser separada, e não podendo
ser incorporado doença com deflcêncía: são coi
sas diversas.

Gostaria, neste momento, de fazer um encami
nhamento. Como são duas questões; uma, a in
corporação do tema "doença" e a outra a questão
da orientação versus identidade sexual, proponho
que seja encaminhada da seguinte maneira: pri
meiro,que se vote a questão da identidade e orien
tação sexual; segundo, tenho uma emenda, que
o Presidente já se referiu, que é a de na 557,
que trata, única e exclusivamente, da incorpo
ração do tema "doença", que se vote em sepa
rado. Esta é a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra final o Sr. Relator, Constituinte Almir
Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, gostaria de colocar, de
inicio, que não temos questão de preconceito
com relação à homossexualidade. Todavia,temos
bastante preocupação com a exatidão do que
possamos escrever e o que possa ser deduzido
do que escrevemos.

A palavra orientação significa: ato ou arte de
se orientar, direção, impulso, e dela deriva o que
orienta, o que guia, o diretor. Então, para nós,
foimuito difícil encontrar a palavra adequada. Mas
na medida em que colocarmos orientação e que
nisso esteja imbutida a condição de impulso, te
mo que, a partir daí, se tenha outras condições
para se considerar, não apenas o homossexua
lismo, mas também outras formas de desvio, co
mo necrofilia e outras que todo mundo conhece.

Para nós foiuma discussão muito séria e impor
tante sem partir de uma condição preconceituosa,
mas sim de tentar dar a significação exata e o
limite exato até onde a Constituição poderia esta
belecer. No meu entender, na hora que usarmos
a palavra "orientação" estamos colocando: ato
ou arte de se orientar. Orienta, guia, diretor, dire
ção, impulso. Esta questão para mim é impor
tante, na medida em que os impulsos podem
levar a desvios, a considerar como normais e
constitucionais esses desvios, determinados pelo
impulso.

Na questão da identificação há: determinação
da identidade, reconhecimento de uma coisa ou

de um individuo como os próprios; identidade,
qualidade de idênticos, conjunto de caractéres
próprios e exclusivos de uma pessoa tais como:
nome, idade, estado, profissão, sexo, defeitos que
ao individuo morto ou vivo é próprio; igualdade
que contém letras é satisfeita para qualquer valo
res dessas letras. Então, na verdade, a expressão
que utilizamos para identificação ou identidade
não visa,de maneira nenhuma, a discriminar,mas
visa a escoimar a possibilidade de incluir impulso
como constitucionalmente defensável, inclusive
para crimes como pedofilia ou outros similares.
Gostariamos que fosse considerada pelo Plenário
esta questão que nos parece de suma impor
tância.

Com relação à questão da inclusão da palavra
"doença", é evidente que estamos inteiramente
de acordo com a posição do Constituinte Carlos
Sant'Anna, na medida em que também reconhe
cemos as graves conseqüências que são as discri
minações feitas com relação a pacientes que te
nham algum tipo de doença, especialmente os
hansenianos.

É uma questão que poderíamos nos aprofun
dar mais, a questão da deficiência de qualquer
ordem; se no caso da doença não é uma deficiên
cia de sáude, se seria necessário colocarmos
doença além de deficiência de qualquer ordem.
No meu entender, mesmo defedendo a posição
que colocamos, se doença for aceita pelo Plená
rio, como enriquecendo e deixando de maneira
mais precisa a questão, nada teríamos a opor,
e na questão de identidade, identificaçãoou orien
tação sexual, o apelo que faço é para que nos
fique bem claro que a palavra orientação significa
impulso, orientar, dirigir.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - Encer
rada a discussão, a Presidência passa a votação
pela ordem de entrada do requerimento de desta
que. Aprimeira proposta é a do Constituinte SaIa
tiel Carvalho.

Solicitoao l°-Vice-Presidentea chamada nomi
nal dos Srs. Constituintes, anotando sim àquela
que é favorávelà emenda do Constituinte Salatiel
Carvalho, e, não para manter o dispositivo do
substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente. Solicito a V. Ex" que considere
que a emenda que fiz esteja inclusa em uma
emenda só; "orientação sexual e doença", quer
dizer,a inclusão das duas expressões; "orientação
sexual" para substituir "identidade sexual" e o
acrescimo de "doença", evitando duas votações
em separado. E "militância sindical", evidente
mente, porque quando me baseia e me louvei
no texto que fizà emenda, não constava a expres
são "militância", mas com a qual, obviamente
concordo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência acata a questão de ordem de V. Ex"
que solicita fazer em sua emenda esta modifi
cação.

Em votação a emenda do Constituinte Salatiel
Carvalho. Os que votarem, SIM, são favoráveis
à emenda, 05 que votarem, NÃo, ficarão com
o texto do substitutivo.
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A emenda é a seguinte: "Suprimir o inciso VI,
do art. 19 a expressão "identidade sexuaL"

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Edme Tavares) - Será
feita,agora, a chamada dos suplentes, pela ordem
de inscrição no livro de presença.

(Prossegue a votação.)
Respondem à chamada e votam "SIM"os Srs.

Constituintes:

TItulares

João da Matta
LevyDias
Salatiel Carvalho

Respodem à chamada e votam "NÃo" os Srs.
Constituintes:

TItulares

Adilson Motta
Almir Gabriel
Augusto de Carvalho
Benedita da Silva
Borges da Silveira
Bosco França
Carlos Cotta
Carlos Mosconi
Célio de Castro
Dionísio Dal Prá
Domingos Leonelli
Doreto Campanari
Edme Tavares
Edmilson Valentim
Eduardo Jorge
Eduardo Moreira
Fábio Feldmann
Floriceno Paixão
Francisco Coelho
Gandi Jamil
Geraldo Alckmin
Geraldo Campos
Hélio Costa
Ivo Lech
Jacy Scanagatta
Joaquim Sucena
José Carlos Sabóia
José Elias Murad
Juarez Antunes
Júlio Campos
LourivalBaptista
Mansueto de Lavor
Maria de Lourdes Abadia
Mário Lima
Mattos Leão
Mauro Sampaio
Max Rosemman
Mendes Botelho
Nelson Seixas
Osmar Leitão
Osvaldo Bender
Paulo Paim
Raimundo Rezende
Renan Calheiros
Roberto Balestra
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Stélio Dias
Teotônio VIlela Filho
Vasco Alves
Wilma Maia

Suplentes
Abigail Feitosa
Carlos Sant'Anna
Francisco Carneiro
Mendes Thame
Odacir Soares
Osmir Lima
Raimundo Bezerra

O SR. PRESIDEI'ITE (Edme Tavares)
Votaram "NÃo" 58 Srs. Constituintes.
Votaram "SIM"3 Srs, Constituintes.
Rejeitada a emenda.
Passamos, agora, à votação da emenda modífl

cativa da Constituinte Benedita da Silva, que mo
difica no art. 1', item VI, a seguinte expressão:
"identidade sexual", que passará a ter a seguinte
redação: "orientação sexual". Os que votarem
"SIM" aprovam a emenda e, NÃo, mantêm o
inciso do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Creio que a proposta do colega Carlos Sant'A·
nna incorpora as duas outras propostas, as duas
outras emendas; não seria possível fazer uma vo
tação única para as duas propostas?

O SR. PRESIDEI'ITE (Edrne Tavares) - Nobre
Constituinte Augusto Carvalho, tenho que seguir,
pelo Regimento, a ordem de entrada do pedido
de destaque.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Os companheiros podiam abrir mão?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
emenda é da Constituinte Benedita da Silva, que
tem todo o direito, tanto de manter a sua emenda
como de retirá-Ia.

Concedo a palavra, pela ordem, à Constituinte
Benedita da Silva.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, retiro
na medida em que amplia a disposição colocada
pelo Constituinte Carlos Sant'Anna, e nesse sen
tido estarei votando na "orientação sexual" e
"doenças".

O SR. CONSTITUII'ITE SALATIEL CARVALHO
- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE SALATIEL CARVALHO
- Entendo que são duas propostas, duas emen
das completamente diferentes. Enquanto a emen
da do nobre Constituinte Carlos Sant'Anna propõe
"orientação sexual", inclusive modificando o rela
tório do Constituinte Almir Gabriel, e acrescenta
"doença", a emenda da Constuinte Benedita da
Silva,apenas se refere a "orientação sexual". Não
há como conciliar e se fazer uma só votação.

O SR. PRESIDEI'ITE (Edrne Tavares) -Antes
de conceder o pedido de questão de ordem ao
Constituinte Eduardo Jorge, desejaria esclarecer
o Plenário: a emenda modificativa da Constituinte

Benedita da Silva retira a expressão "identidade
sexual" e a nova redação ficaria com "orientação
sexual". A emenda modificativa do Constituinte
Carlos Sant'Anna tem o seguinte teor: "Ninguém
será prejudicado ou privilegiado em razão de nas
cimento, etnia, raça, cor, sexo, trabalho, religião,
orientação sexual, convicções políticas e filosó
ficas, doenças, deficiência física, sensorial e men
tale militância sindical, e qualquer particularidade
ou condição social". Mas a Presidência, em face
de manter a sua emenda a Constituinte Benedita
da Silva, pelo Regimento, tem que colocar em
votação. Concedo ao Constituinte Eduardo Jorge
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, como falei no meu encaminha
mento, as duas questões devem ser votadas sepa
radamente. Algumas pessoas querem votar na
questão da "orientação sexual" mas não querem
votar na "doença" e vice-versa; querem votar na
"doença" e não querem votar na "orientação se·
xual". Acho que seria mais prudente e mais cor
reto o encaminhamento em separado. Eu teria,
como disse o Constituinte Augusto Carvalho, o
maior prazer e honra de retirar essa emenda, por
que é uma questão pessoal, em benefício da
emenda do Constituinte Carlos Sant'Anna, e es
pero ter oportunidade de fazer várias vezes du
rante esse processo. Não se trata da questão de
autoria de emenda, e sim '10 modo como votar;
é mais prudente, mais correto votar dois conceitos
separados, para dar oportunidade às pessoas de
expressarem completa e livremente o seu voto
e a sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência coloca em votação a emenda da Consti
tuinte Benedita da Silva.

Os que forem a favor da emenda dirão "SIM",
os que votarem "NÃo", estarão com o texto do
substitutivo.

Tem a palavra, pela ordem o Constituinte Bosco
França.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Gostaria de saber, se nos termos regimentais, a
Constituinte Benedita da Silva teria direito de retí
rar o seu pedido de destaque, porque, se não
me engano, acabei de ouvir que a Mesa retirou
seu pedido de destaque. Gostaria que S. Ex' escla
recesse.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
Constituinte Benedita da Silva, solicitada a retirar
a sua emenda, a mesma fez uma proposta que
só retiraria a emenda se o seu texto fosse incluído
na emenda do Constituinte Carlos Sant'Anna. Co
mo não foi concedido, passaremos a votar a
emenda da Constituinte Benedita da Silva.

Portanto, passaremos à chamada nominal. Os
que votarem "SIM",são pela emenda; os que vota
rem "Ni,o", mantêm o substitutivo.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra, pela ordem.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITADA SILVA
- Este encaminhamento é só para deixar muito
claro que apenas peço para substituir a palavra
"identidade sexual" por "orientação sexual", e que
isso significa que estou aprovando inteiramente.
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o texto do Sr. Relator, e que apenas estou pedindo
a modificação de "identidade sexual" para "orien
tação sexual". Sou favorável ao parágrafo, aqui,
e me parece que, no encaminhamento de V. Ex',
me passou na idéia que estaria mais ou menos,
quem votar favorável à "orientação sexual", estaria
prejudicando, parece-me, o texto do Sr. Relator.
É apenas esta modificação.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vai-se
votar apenas esta modificação em relação à "iden
tidade por orientação". Em votação.

(Procede-se à chamada.)

Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.
Constituintes:

Titulares

Augusto Carvalho
Benedita da Silva
Bosco França
Carlos Mosconi
Célio de Castro
Doreto Campanari
Edmilson Valentim
Eduardo Jorge
Fábio Feldmann
Floriceno Paixão
Francisco Coelho
Francisco Küster
Gandi Jamil
Geraldo Campos
Hélio Costa
Ivo Lech
Jacy Scanagatta
João da Matta
José Carlos Sabóia
Juarez Antunes
Júlio Campos
Júlio Costamilan
Mansueto de Lavor
Maria de Lourdes Abadia
Mendes Botelho
Nelson Seixas
Paulo Paim
Renan Calheiros
Ronan Tito
Teotônio VilelaFilho
Vasco Alves

Suplentes

Carlos Sant'Anna
Mendes Thame

Respondem à chamada e votam "Não" os Srs.
Constituintes:

TItulares

Adylson Motta
Almir Gabriel
Borges da Silveira
Carlos Cotta
Dionísio DaI-Prá
Edme Tavares
Eduardo Moreira
Joaquim Sucena
Jorge Uequed

-José Elias Murad
Mário Lima
Mattos Leão

Mauro Sampaio
Max Rosemmann
Osmar Leitão
Osvaldo Bender
Raimundo Rezende
Roberto Balestra
Ronaldo Aragão
Stélio Dias
Wilma Maia

Suplentes

Abigail Feitosa
Francis-co Carneiro
Odacir Soares
Raimundo Bezerra

Abstêm-se de votar os Srs. Constituintes:

TItulares

Geraldo Alckmin
Levy Dias
Salatiel Carvalho

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
ram "Sim" 33 Srs. Constituintes; 25, Não. Houve
3 abstenções.

Aprovada a emenda da Constituinte Benedita
da Silva. (Palmas).

Passaremos à votação da emenda do Consti
tuinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, apenas para explicar que estou
pedindo a inclusão no texto do Relator da palavra
"doença".

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ape
nas a palavra "doença", o acréscimo da emenda.

Os que votarem Sim estarão votando com a
emenda; os que votarem Não, estão votando com
o texto original do Substitutivo.

Estamos votando apenas a palavra "doença".
Só a palavra "doença" ao texto do Substitutivo,
com o acréscimo da "orientação sexual", apro
vada há pouco, na emenda da Constituinte Bene
dita da Silva.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.

Constituintes:

TItulares

AlmirGabriel-Augusto Carvalho - Benedita
da Silva - Borges da Silveira - Bosco França
- Carlos Cotta - Carlos Mosconi - Célio de
Castro - Dionísio Dal Prá - Doreto Campanari
-Edme Tavares -EdmilsonValentim- Eduar
do Jorge - Eduardo Moreira - Fábio Feldman
- Floriceno Paixão - Francisco Coelho - Fran
cisco Küster - Gandi Jamil - Geraldo Alckmin
- Geraldo Campos - Hélio Costa - Ivo Lech
-Jacy Scanagatta -João da Matta -Joaquim
Sucena - Jorge Uequed - José Carlos Sabóia
- José Elias Murad - Juarez Antunes - Júlio
Campos -Júlio Costamilan - Mansueto de la
vor - Maria de Lourdes Abadia - Mário Lima
-Mattos Leão-Mauro Sampaio-MaxRosem
mann - Mendes Botelho - Nelson Seixas 
Osmar Leitão - Paulo Paim - Raimundo Rezen-

de - Renan Calheiros - Roberto Balestra 
Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Stélio Dias 
Teotônio Vilela Filho - Wilma Maia.

Suplentes

Abigail Feitosa - Carlos Sant'Anna - Fran
cisco Carneiro - Mendes Thame - Odacir Soa
res - Raimundo Bezerra.

Respondem à chamada e Votam "Não" os Srs.
Constituintes:

TItulares

Adilson Motta - Osvaldo Bender.
Abstêm-se de votar os Srs. Constituintes:

TItulares

Júlio Costamilan - Salatiel Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 56
votaram Sim; 2, Não; 2 abstenções. Aprovada
a emenda do Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Exa.
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEFRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, hoje pela manhã uma questão
foi praticamente fulminada pela decisão da Mesa,
numa decisão regimental. Em função disso, a
acatamos. Estamos sentindo que existem ques
tões mais ou menos de consenso que poderíamos
simplificar, agilizando o processo de votação. Po
deríamos simplificar, desde que a Mesa encami
nhasse a uma ou duas pessoas, dando oportu
nidade a quem estivesse contra. Quando consta
tamos a quase unanimidade, uma tendência es
magadoramente favorável, seria, a nosso ver, dis
pensável o processo de chamada, a não ser nas
questões polêmicas. Aí seria o óbvio, seria uma
liberalidade. Certamente, se V.Exa. entender o
contrário, estar-se-á atendo à disposição regimen
tal. Pretendemos recorrer ao Plenário, para que
os Companheiros deliberem a respeito deste en
caminhamento, que facIlitará a realização dos
nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Sr. Presidente, complementando as infor
mações do nosso Companheiro Francisco Küs
ter, a votação nominal não excluí uma manifes
tação nominal simultânea. Basta ver o placar ele
trônico que a votação é nominal e, ao mesmo
tempo, simultânea. Basta que haja identificação
de cada voto para cumprirmos o Regimento. No
caso, por exemplo, da emenda aprovada agora,
do nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, era evi
dente que havia a quase unanimidade. Então, nes
se caso, aqueles dois não deveriam aparecer e
os outros teriam o seu voto identificado como

Sim. Não vejo como fugir ao Regimento, e,
apoiando a proposta do Companheiro, avança
mos muito. E preciso lembra que estamos ainda
no art. 1· e precisamos avançar sem perder o
espírito do Regimento, que é a identificação de
cada voto.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, apenas para uma questão de
ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V.Exaa palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
Sr. Presidente, concordo plenamente com as ques
tões de ordem levantadas. Quando houver diver
gências, digamos que 4 ou 5 apenas estiverem
contra ou a favor, então, nominalmente, S.Exas.
se declaram e serão registrados os votos contra
e os a favor. É um processo simples, prático e
rápido para votarmos. Esta, a minha sugestão
Por exemplo, se há uma matéria não polêmica,
V.Exa. submete, havendo consenso ou alguém
contra, os que estiverem contra se manifestam
e esses votos serão registrados.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
face das questões de ordem levantadas, que tem,
inclusive, o objetivo de simplificar a votação, em
bora deseje manter o Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte para que não haja
dúvidas sobre o processo de votação, fica muito
dificil a esta Presidência poder entender os que
votam contra e a favor, porque sei apenas o pro
nunciamento de 5 contra e 5 a favor.

A Presidência procurará, daqui para frente, en
contrar uma fórmula de consenso, para que pos
samos votar mais rapidamente. Assim, de acordo
com o Plenário, nas ocasiões em que ocorrer
essa maioria extraordinária de consenso, quase
que unânime, esta Presidência procurará compa
tibilizar o Regimento da Casa com o interesse
do andamento mais rápido da votação.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Exa.
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Como sugestão complementar, Sr. Presidente,
para que possamos agilizar os nossos trabalhos
e até o domingo, como seria previsto, concluir
os nossos trabalhos, nas questões que não fos
sem polêmicas, em vez de abrirmos 5 interven
ções a favor e contra, que os Companheiros fizes
sem um esforço, um a favor e um contra, e pas
sássemos logo à votação.

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - É uma
sugestão que a Presidência acata, mas deixa à
livre manifestação dos Srs. Constituintes.

Passaremos, agora, ao art. 1°, inciso VI, trata-se
de uma emenda aditiva do nobre Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, retiro a emenda. Já fui contem
plado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O
Constituinte Eduardo Jorge retira a sua emenda.

Passaremos, agora, ao art. 1°, inciso VII.
Emenda do nobre Constituinte Cunha Bueno,

de n° 0961-8, que inclui no Titulo 11 do Meio Am
biente, do Substitutivo:

"O exercícto do direito de propriedade su
bordina-se ao bem-estar da coletividade, à
conservação de recursos naturais e à prote
ção do meio ambiente."

Esta Presidência concede a palavra ao Autor
da emenda, para a sua justificativa.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, a emenda está prejudicada, porque
se tratava do meio ambiente Saiu do meio am
biente e veio para cá. Portanto, prejudicada, eu
a retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rada a emenda pelo Autor.

Passaremos, agora, à última emenda ao art.
19, a emenda n° 0694-5, aditiva que inclui o item
X ao art. 1° do Titulo I. É do nobre Constituinte
Stélio Dias:

"As conquistas tecnológicas, automação,
não prejudicarão o trabalhador nos direitos
adquiridos."

Com a palavra o autor da emenda, Constituinte
Stélio Dias.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Em
virtude da manifestação do Plenário, reservo-me
apenas para dizer da necessidade da inclusão des
ta emenda, pedindo apoio e que o processo de
votação seja simbólico. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Por
ser uma emenda de consenso, de quase maioria,
supõe-se, absoluta, esta Presidência coloca em
votação a emenda do Constituinte Stélio Dias.

Concedo a palavra ao Constituinte José Carlos
Sabóia, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Sr. Presidente, com todo respeito ao
Constituinte Stélio Dias, apoiando totalmente a
proposta, lembro a necessidade de uma redação
de correção lingüística somente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares)-
"...nas conquistas tecnológicas, automação,

não prejudicará os direitos adquiridos do traba
lhador."

O autor concorda? (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem a favor da

emenda permaneçam como estão; se houver al
gum contra, que se levante.(Pausa.)

Aprovada, por unanimidade.(Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Y. Ex"
tem a palavra, nobre Constituinte Ronan Tito, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, agora vamos entrar no art. 2° Sem
dúvida, é um assunto polêmico. Peço a V. Ex"
levante a reunião, pelo prazo de uma hora, para
que possamos tentar um acordo, não só nesta
questão como em todas as outras questões polê
micas, e depois retornaremos. Assim fazendo,
adiantaremos muito a votação e haverá condições
para que cada bloco discuta.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Max Rosenmann,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN 
A minha questão de ordem complementa a colo
cação do eminente Constituinte Ronan Tito, no
sentido de que a reunião seja suspensa, para que
haja o entendimento. Sugiro apenas que retome
mos às 20 horas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência vai definir a questão de ordem aqui
levantada pelo Constituinte Ronan Tito.

Em primeiro lugar, volto a informar que esta
mos aguardando que a Comissão da Organização
Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, por
não ser uma Comissão polêmica, estã desenvol
vendo os seus trabalhos com a maior desenvol
tura, termine a sua reunião, quando já nos estará
assegurado, nessa oportunidade, aquele auditório
do Senado. Esta Presidência, em face de aconteci
mentos ocorridos ontem no Plenário da Câmara
e do ingresso no Congresso Nacional, através
apenas da senha, e reconhecendo a maneira res
peitosa como esta galeria se comportou durante
todos os nossos trabalhos, pessoas representa
tivas da sociedade, de entidades, resolveu, para
garantir a presença dessas pessoas, distribuir uma
senha, para que, suspensa a reunião, possam re
tomar, depois, com a garantia dos seus lugares,
assim como estabeleceu o critério da senha para
acesso de todos os assessores dos Srs, Consti
tuintes a esta sala.

Em face de estarmos até esta hora, é justo
que os Srs. Constituintes possam fazer, agora,
uma refeição, e voltemos às 19 horas, para conti
nuar com os nossos trabalhos até à madrugada.

Está suspensa a reunião.

(Suspensa às 17 horas e 15 minutos, a
reunião é reabeJtaàs 19horas e50minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
reaberta a reunião.

Passaremos, agora, ao caput do art. 2°, com
uma emenda substitutiva do Constituinte João
da Mata, de rr 1.339-9; outra emenda substitutiva
ao caput do art. 2°, do Constituinte Osvaldo Ben
der, de n9 0701-1; emenda substitutiva ao caput
do art. 2°, de autoria do Constituinte Paulo Paim,
de rr 0643-1; emenda substitutiva do Constituinte
Juarez Antunes, de rr 0364-4; e destaque do
Constituinte Paulo Paim, de n° 980-4, pedindo
para incluir onde couber.

Com a palavra o autor da primeira emenda
substitutiva ao caput do art. 2°, o nobre Consti
tuinte João da Mata, para defesa de sua propo
sição.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO DAMATA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, chegamos - acre
dito - ao ponto mais importante dos nossos tra
balhos.

Apresentei uma emenda ao art. 2°, inciso I,que
visa levar em consideração aspecto da maior im
portância para o desenvolvimento sócio-econô
mico do País. Aqui, em nenhum momento, cogitei
de prejudicar empregados ou trazer qualquer ou
tro transtorno para a sociedade brasileira. Pelo
contrário, a minha preocupação é exatamente evi
tar que se implantem, de uma hora para outra,
neste País, com um índice de desemprego já tão
alto, transtornos seriíssimos em termos de oportu
nidade de emprego. A dificuldade em nosso País
não é bem ou exclusivamente a manutenção do
emprego, e sim a oportunidade de se obter esse
emprego.

Por questões de segurança, fiz uma pesquisa
no meu Estado, a Paraíba sobre o seguinte item:
o que que a população deseja: mais emprego
ou estabilidade de emprego? 55% responderam
que queriam mais emprego.
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Esta lei não é para a Petrobrás, não é para
o centro desenvolvido de São Paulo. É para toda
a Nação.

Não podemos, aqui, fazer uma relação com
qualquer país do Mundo em termos de estabili
dade. Mesmo se o fízêssemos, verificaríamos que
países socialistas e capitalistas já não mais ado
tam a estabilidade no emprego. Mesmo no Brasil
temos uma história bastante diversificadaque jus
tifica a preocupação de não se estipular situações
que venham prejudicar o seu desenvolvimento
sócio-econômico. Sabemos que, à medida em
que o Governo impõe determinadas estruturas,
determinadas situações, obviamente aqueles que
são prejudicados procuram sair de uma forma
ou de outra, contanto que se salvem, e neste caso,
sem dúvida,geraremos não só um grande desem
prego neste País como, acima de tudo, a clandes
tinidade. É preciso ter-se consciência de que aqui
não estamos em cima de um palanque, mas, aci
ma de tudo, estamos conscientes da responsa
bilidade de fazer uma Lei Maior para este País
que não venha prejudicar os grandes interesses
da nossa comunidade. Foi dentro deste espirito
que apresentei esta emenda ao art. 2°, inciso I,
incluindo outra ...

o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Nobre
Constituinte João da Mata, o seu requerimento
de destaque refere-se ao caput do art. 2°, e a
sua Emenda é de n° 1.339-9.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DA MATA
Não. Aqui está 734-8.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não,
Ex' O autor da emenda é o nobre Constituinte
Horácio Ferraz, e, segundo consta aqui, está assi
nada por V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DAMATA-Te
nho aqui a cópia em minhas mãos, com o n°
734-8.

OSR. PRESIDENTE(Edme Tavares)-Consti
tuinte João da Mata, a emenda pertence ao Cons
tituinte Horácio Ferraz, que não é desta Corrussão,
razão pela qual solicitou a V. Ex' a assinatura,
para apresentação como Membro desta Comis
são, ao requerimento de destaque. V. Ex' o fez.
Não estamos votando a emenda de autoria de
V. Ex' V. Ex' apenas atendeu ao apelo do Consti
tuinte Horácio Ferraz, para que assinasse o reque
rimento de destaque, por ser membro desta Co
missão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DAMATA - Sr.
Presidente, entendi agora. Na realidade, havia en
tendido que fosse a minha emenda. Trata-se do
caput do art. 29, a que o Constituinte Horácio
Ferraz deu a seguinte redação:

"São assegurados aos trabalhadores urba
nos e rurais os seguintes direitos, além de
outros que visem a melhoria da sua condição
social."

Justifica o nobre Constituinte Horácio Ferraz
que a exclusão dos servidores públicos se pro
cessa por uma questão de técnica legislativa, já
que lhes é destinado uma seção específica, a Se
ção 11 da Constituição. O dispositivo do art 2 9,

aplicável aos servidores públicos, serão enume
rados na Seção 11. Acresce ainda o aspecto de

que na relação dos direitos que são assegurados
aos trabalhadores não se ajustam aos servidores
públicos, como é o caso dos previstos nos items
I, alínea b, incisos VI, XII, XIII, XX, XXI, XXIII, XXV,
e no § 3°

Esta é a explicação do nobre Constituinte Horá
cio Ferraz.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência passará logo a palavra ao Relator
Geral para dar uma explicação, porque talvezseja
mais fácil do que discutirmos esta matéria com
o número de dez inscrições. Se o Plenário estiver
convencido das explicações do Relator, evitare
mos mais dez oradores sobre a matéria.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, quando utilizamos este
caput o fizemos tendo em vista a necessidade
de se ter no Brasil uma relação adequada entre
o trabalho e o capital, entre o trabalhador e empre
gador. Na verdade, ao colocarmos os servidores
públicos federais, estaduais, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municipios nesse conjunto,
entendemos fazê-lo respondendo exatamente ao
fato de que essas pessoas têm em comum ofere
cer o seu trabalho em troca das condições da
sua sobrevivência. Então, não há nenhuma razão
para que sejam separados naquilo que lhes cons
tituem direitos comuns. Haveriam de ser separa
dos apenas naquilo que fosse característico da
atividade e cada qual, mas, naquilo que é comum,
não existe nenhuma necessidade, até porque te
ríamos de repertir, na seção correspondente aos
servidores públicos, tudo aquilo a que, de con
senso chegamos, que seria também de dar ao
trabalhador em geral.

De maneira que solicitamos ao Plenário a ma
nutenção da redação posta, na medida em que
garante aquilo que foi colocado dentro da Subco
missão, até porque a única diferença essencial
é a retirada dos servidores públicos do caput
que incluimos.

Aredação proposta pelo nobre Constituinte Ho
rácio Ferraz:

"Art. 2° São assegurados aos trabalha
dores urbanos e rurais os seguintes direitos,
além de outros que visem a melhoria de sua
condição social:"

S. Ex'propõe a retirada "e aos servidores públi
cos federais, estaduais, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municipios".

Entendemos absolutamente indispensável ca
racterizar que naquilo que é comum se mantenha
aqui, com vistas a não se ter que repertir na seção
seguinte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência indaga do Plenário se há alguma ma
nifestação contrária.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V.Ex'
está com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Apenas uma referência, Sr. Presidente, uma
vez que se trata do artigo em si, referente à emen
da, e também requeremos destaque, do ilustre

Constituinte Victor Faccioni, onde S. Ex' inclui,
além daquilo que o nobre Relator incluiu, "e as
donas-de-casa e camponesas".

De fato, em nenhum momento foi feita refe
rência à dona-de-casa e à mulher trabalhadora
rural, embora aqui se fale do trabalhador rural.
Faz-se necessário que se acolham nesta emenda
essas duas palavras.

Esta, a minha proposição, que, quem sabe, po
de ser votada em conjunto, uma vez que trata
da mesma matéria e do mesmo artigo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
alguma manifestação contrária? (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Relator, para en
contrarmos uma definição a respeito das emen
das, para colocá-Ias em votação.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Sr. Presidente, solicito a palavra antes
do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pois
não, Constituinte Mansueto de Lavor.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Sr. Presidente, apresentei um destaque
à minha emenda, que também faz uma alteração
ao caput do substitutivo do nobre Relator. Gos
taria que V. Ex' verificasse se o meu destaque
não se encontra sobre a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito à assessoria faça a verificação a respeito de
um requerimento de destaque apresentado pelo
Senador Constituinte Mansueto de Lavor ao ce
put do art. 2° (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Man
sueto de Lavor, para apresentação do seu des
taque.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Na minha proposta ao capot do art. 2°,
em vez do que vem no substitutivo do nobre Re
lator:

"São assegurados aos trabalhadores wba
nos e rurais e aos servidores públicos fede
rais, estaduais, do Distrito Federal, dos Terri
tórios e dos Municípios, segundo os direitos,
além de outros que visem a melhoria de sua
condição...",

propus:

"São assegurados a todos os trabalhado
res e servidores públicos, os seguintes direi
tos, além de outros previstos em lei:"

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Qual
é o número da emenda de V.Ex'?

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - É a de n° 394, página 092. No início
da Emenda está: "dê-se ao art. 2°, inciso I, do
anteprojeto..."

O SR. PRESIDENTE(Edrne Tavares) - Então,
.V.Ex' está no art. 2°, inciso I.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Estou no art. 2°, que, inclusive, modifica
ocaput.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esse
destaque de V. Ex' deverá ser discutido quando
for votado o inciso I. Estamos votando o caput
do art. 2° Portanto, ainda não chegou a sua vez.
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o SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR -Mas a emenda também modificaa cabeça
do artigo. A emenda é a de n°394-6 página 092.
Inclui, inclusive,as domésticas e os trabalhadores
rurais.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
Emenda do Senador Constituinte Mansueto de
Lavor,de rr 394-6, diz:

Dê-se ao art. 2°do anteprojeto, seus incisos
e parágrafos, a seguinte redação:

"Art. 2° São assegurados a todos os tra
balhadores e servidores públicos, os seguin
tes direitos, além de outros previstos em lei:

I - Direito ao trabalho mediante a rela
ção,..."

Esta é a Emenda do Senador Constituinte, que
não se compatibilizacom esta que estamos discu
tindo.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra à eminente Constituinte Raquel
Cândido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, me reporto à emenda do emi
nente Constituinte Osvaldo Bender e faço aqui
um esclarecimento, inclusive porque a minha
companheira Benedita da Silvajá propôs o reco
nhecimento da empregada doméstica como tra
balhadora. Há uma diferença entre a empregada
doméstica e a dona-de-casa. Pedi destaque para
matéria correlata. A empregada doméstica é uma
profissional.A dona-de-casa é aquela mulher que
tem uma dupla jomada de trabalho e a empre
gada doméstica é uma profissional como qual
quer uma. A dona-de-casa sou eu, somos todas
nós que estamos aqui, chegamos a casa e vamos
cuidar da casa, vamos até administrar as nossas
empregadas domésticas.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR-Permite V. Ex" um aparte? (Consentimento
da oradora.)

Concordo inteiramente, só que a minha emen
da não tem nada a ver com isto.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Estou defendendo a emenda do Constituinte
Osvaldo Bender.

Sr. Presidente, a profundidade dessa emenda,
correlata à dona-de-casa e à trabalhadora campo
nesa, é uma questão de justiça, e agora, inclusive,
me contraponho à grande maioria das feministas
deste País. Sou mulher, não abro mão desta con
dição, não abro mão de que sou discriminada,
não acho justo que a dona-de-casa não tenha
uma setor previdenciário para tratar especifica
mente do seu caso e ela está correlacionada tam
bém com a famosa fábrica das casamenteiras
que mantêm a pensão alimentícia.

É preciso ficar bem claro, no momento em
que se instituira profissão da dona-de-casa com
a seguridade previdenciária, acaba-se com esse
problema no momento em que a mulher abre
mão de um casamento. Ela passa a ter o seu
apoio, através do Instituto Previdenciário.

Outra questão, .Sr, Presidente. O trabalhador
rural ficou no masculino e quem pega na enxada
no sul deste País são, na maioria das vezes, as

trabalhadoras, as mulheres. Tem que ficar bem
claro: trabalhadores e trabalhadoras, como é a
questão da dona-de-casa e da empregada do
méstica. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao relator-geral, Constituinte Almir
Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs.Constitumtes, a emenda proposta pelo
Deputado VictorFaccioni é a seguinte:

"São assegurados aos trabalhadores urba
nos e rurais, aos servidores públicos federais,
estaduais e minicipais e às donas-de-casa
e camponesas, oa seguintes direitos, além
de outros que visem a melhoria da sua condi
ção social:"

Neste caso, a proposta excluio DistritoFederal
e Território, além do que a inclusão das donas
de-casa e de camponesas estabelece uma condi
ção que é diferente da relação de trabalhador.
A relação de trabalhador exige uma relação com
a empresa - de empregado -, coisa que não
acontece no caso da dona-de-casa.

De maneira que deixo bem claro que não se
trata de nenhuma discriminação. Tanto que está
prevista ou pode ser colocada na área da Previ
dência, mas ela não pode ser colocada aqui como
trabalhador, porque não tem a mesma condição
jurídica do trabalhador no seu relacionamento
com a casa, porque a casa não é empresa. Portan
to, ainda que seja trabalhadora, no sentido de
que trabalha até mais do que os outros, não é
trabalhadora no sentido jurídico da palavra e colo
quei "dos trabalhadores", segundo o seu enfoque
jurídico.

Apelo a todos os companheiros no sentido de
que seja mantida a redação do caput atual.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Relator, em nada vem alterar se constar
donas-de-casa e mulher camponesa, porque ela
é uma trabalhadora, tem vinculação empregatícia.
Neste artigo não altera em nada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (AlmirGabriel)-Insisto, ape
lando a todos os Constituintes companheiros, no
sentido de que temos que seguir não um racio
cínio,não uma forma de expor que não seja presa
às condições jurídicas estabelecidas. Se, de agora
em diante, começarmos a adotar as sinonímias,
não em função da sua interpretação jurídica, cor
remos o risco de estabelecer coisas que serão
as mais díspares de interpretações. Trabalhador
é quando existeuma relação empregatícia de pes
soa que oferece o seu trabalho em relação a uma
empresa Aqui, na questão da dona-de-casa e
também no caso da empregada doméstica, em
bora reconheço por inteiro o trabalho absoluta
mente difícil e ruim em que elas se empenham,
não se encontram, no entanto, dentro da catego
ria, dentro da condição jurídica que aqui quere
mos dar. Absorvendo uma orientação de uma
discussão que tivemos com todas as suas repre-

sentantes, passamos agora a consideraras donas
de-casa e a empregada doméstica como cate
goria profíssional, Então, como categoria profis
sional, elas passam a ser trabalhadoras. (Palmas.)
Neste caso, então, compreendidas no caput do
artigo.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte Wilma Maia.

A SRA. CONSTITUINTE WILMA MAIA - Sr.
Presidente, apenas para mostrar a diferença em
relação ao que foi proposto para as donas-de
casa, mais de uma dezena de Constituintes propu
seram que as donas-de-casa fossem autônomas,
ou seja, pudessem pagar a Previdência e se apo
sentar. Isto mais à frente vamos defender.

Como há o problema da mulher camponesa,
que o nobre Relator coloque "são assegurados
aos trabalhadores e às trabalhadoras", para evitar
qualquer problema em relação aos direitos da
mulher trabalhadora rural. (Muitobem!)

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente e Srs, Constituintes, é claro que não temos
nenhuma discriminação à questão sexo, mas de
vemos de toda maneira simplificar a exposição.
Se todas as vezes, tivermos que colocar no mas
culino e no feminino, certamente vamos com
plicar demais. Quando se coloca "trabalhadores",
estão, evidentemente, colocados todos os traba
lhadores, quer do sexo masculino, quer do sexo
feminino, enfim, índios e índias, trabalhadores e
trabalhadoras. Estamos certos de que todos com
preenderão que se pode usar um só.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra,pela ordem de inscrição, à Consti
tuinte AbigailFeitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente tenho aqui uma emenda de minha
autoria que, na pressa, não pedi o destaque:

"São assegurados aos trabalhadores urba
nos rurais, inclusive aos domésticos, e aos
servidores públicos federais, estaduais e mu
nicipais,os seguintes direitos,além de outros
que visem à melhoria de sua condição so
cial:"

No meu entender, dona-de-casa não é profis
são, profissão é a dos trabalhadores domésticos.
A questão da dona-de-casa para aposentadoria
é outra coisa. Ela vai se aposentar como autôno
ma. O trabalhador doméstico tem os mesmos
direitos que os trabalhadores como um todo.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre ConstituinteMansueto de Lavor,
pela ordem de inscrição.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Sr. Presidente, diante da explicação do
nobre Relator, a minha proposta diz a mesma
COIsa, só que em termos mais sintéticos. Não
vamos mais demorar discutindo esse caput do
artigo. Cedo a redação ao relator lembrando às
nobres colegas Wilma Maia e Raquel Cândido
que o Relator tem razão. A culpa não é de S.
Ex", S. Ex" não é machista. A culpa cabe à gramá
tica, porque quando se fala em todos os trabalha
dores, está-se falando em trabalhadores e traba
lhadoras; quando se fala em servidores, está-se
falando em servidores e servidoras, até porque
já se votou aqui, nesta Comissão, que não vai
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haver mais distinção .de pessoas, ninguém sera
mais prejudicado ou privilegiado por razões de
sexo. No meu entender, a questão sintética, neste
caso, é importante, senão teremos que repetir
esse problema toda vez que se falar em trabalha
dores.

Cedo a redação ao nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Salatiel Carvalho.

O SR. CONSTITQJNTE SALATlEL CARVALHO
- Sr. Presidente, devemos trbalhar na direção
de sintetizar.Aproposta do ConstituinteMansueto
de Lavoracoberta plenamente a situação de qual
quer trabalhador, até porque, se não fizermos isto
aqui, de certa forma a Comissão de SistematI
zação terá que dar um formato mais sintético
Sou plenamente favorável a que o caput desse
segundo artigo siga exatamente o que propôs
o nobre Constitunte Mansueto de Lavor.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -A Pre
sidência coloca em votação, pela ordem de desta
que, a primeira emenda do Constituinte Horácio
Ferraz, requerido o destaque pelo Constituinte
João da Mata.

Os Srs. Constituintes que estiverem a favor da'
Emenda Horácio Ferraz, que é o destaque do
Constituinte João da Mata, queiram permanecer
sentados, e os que estiverem contra queiram per
manecer de pé. (Pausa.)

Rejeitada, por unanimidade. (Pausa.)
A segunda emenda substitutiva ao caput do

art. 2" do Constituinte Francisco Küster, de rr
333-4.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Constituinte Francisco Kuster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, propusemos
no caput do art. 2':

"São assegurados aos trabalhadores urba
nos, rurais e domésticos e aos servidores pú
blicos civis, federais, estaduais e do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municipios,da
administração direta e indireta, os seguintes
direitos,além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:"

Pretendemos ver contemplado o Substitutivo
do eminente Relator com esta redação, porque
amplia o universo das pretensões da classe obrei
ra em todas as suas aspirações, sem distinção
de credo, cor ou sexo. Todos que trabalham have
rão de ficar contemplados nos dispositivos futu
ros, nos itens que advirão a partir da votação do
caput deste artigo.

Esta, a nossa proposta, que submetemos à
apreciação dos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
havendo mais inscritos, concedo a palavra ao emi
nente Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, o nobre Constituinte Francisco Kuster
acrescenta ao caput que propusemos as palavras
"domésticos, da administração direta e indireta".

Insistimos que fazredundância sobre o que está
colocado no caput proposto, uma vez que o ca
put proposto diz:

"São assegurados aos trabalhadores urba
nos e rurais, aos servidores públicos federais,
estaduais e do Distrito Federal, dos Territó
rios e dos municípios..."

Portanto, na relação que fizemosjá estão abran
gidas as categorias que o nobre Constituinte Fran
cisco Küster quer ressaltar.

Propomos sé mantenha a redação do relatório,
na medida em que é mais genérica e mais sinté
tica.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação a emenda do Constituinte Francisco Kús
ter.

Os Srs. que estiverem de acordo levantem-se;
os que estiverem contrários permaneçam como
estão. (pausa.)

Rejeitada por unanimidade, com o voto favorá
vel do autor da emenda.

Respondendo à questão de ordem do Consti
tuinte Francisco Küster, apenas comunico a S.
Ex", pelo apreço e admiração que lhe tenho, que
segui aquilo que S. Ex' me pediu pela manhã:
a 'brevidade na votação.

Em discussão o destaque, para Emenda n'
394-6, do Constituinte Mansueto de Lavor.

S. Ex' retirou apenas o caput do art. 2°, mas
não os incisos. Passaremos a discutir e a votar
o inciso I, posteriormente.

Outra Emenda é a de n° 643-1, do Constituinte
Paulo Paim.

Com a palavraaautor.

O SR.CONSTITUINTE PAULO PAIM-Sr. Pre
sidente e Srs, Constituintes, a emenda a que vou
me referir não é uma questão nova, foi aprovada,
praticamente por unanimidade, na Subcomissão
dos Direitos dos Trabalhadores e ServídoresPú
blicos. Pela sua importância, passo a lê-Ia:

"Art. 2° São assegurados aos trabalha
dores urbanos, rurais, servidores públicos fe
derais, estaduais, municipais" - e agora vem
a diferença em relação à proposta do Relator
- "e a todos os demais, independente de
lei, os seguintes direitos, além de outros que
visem a melhoria de sua condição social:"

Neste artigo, asseguramos aos trabalhadores
urbanos, rurais, aos servidores públicos que.tudo
aquilo que for aprovado seja também estendido
aos demais trabalhadores que não estão aqui cita
dos.

'Outra explicação também fundamental: a ex
pressão "independente de lei".Houve uma ampla
discussão na Subcomissão dos Direitos dos Tra
balhadores e Servidores Públicos para que tudo
que fosse aprovado no art, 2° se tomasse auto-a
plicável.Quer dizer, aquilo que aqui aprovarmos,
independente de lei,não poderá ser alterado. Con
sequentemente, de fato será aplicado. A preocu
pação dos trabalhadores é que ao longo da Histó
ria estamos acostumados a ter belas Constitui
ções; só que, na verdade, as legislações ordinárias
acabam não acontecendo e as vantagens conse
guidas na Constituição acabam não se tomando
realidade.

Este foio espírito que a Subcomissão dos Direi
tos dos Trabalhadores e Servidores Públicos teve
quando aprovou, por unanimidade, esta redação.

Esta, a nossa defesa a importância de se esten
der a todos os trabalhadores e ser uma norma
aplicável o que aqui for votado e aprovado.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao eminente Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, Sr. Constituinte Paulo
Paim, a afirmação "independente de lei" deve ser
refletida diante do seguinte: estamos colocando
trabalho noturno, proibição de diferença de salá
rio, seguro-desemprego, reajuste de salários, irre
dutibilidade de salários, salário fIXO, piso salarial,
gratificação natalina, enfim, um elenco de direitos
que, certamente, não só pelo fato de estabele
cermos como princípio, necessitarão de comple
mentação, da maneira como será feito e aplicado.
Se colocarmos a expressão "independente de lei"
muitas das coisas que aqui estão colocadas como
direitos dos trabalhadores acabarão - no nosso
entendimento - não podendo ser realmente rea
lizadas, na medida em que a regulamentação de
cada um desses direitos se tome absolutamente
indispensável para viabilizá-los.

O apelo que faço é exatamente para a com
preensão de que o elenco de direitos que estão
aqui, por si sós, não esgotam tudo aquilo que
é necessário ser previstopara o trabalhador. Neste
caso, certamente, a interpretação de cada qual
se fará segundo apenas o principio, e não segun
do uma metodização a ser complementada.

De resto, coloco um aspecto que me parece
de suma importância. Uma vez vencida a fase
da Constituição, é inquestionável que o Poder le
gislativo precisará dar contribuição ainda para o
resto da vida nacional, na medida em que venha
enriquecer, a detalhar, a completar aquilo que
apenas em princípio tenha sido informado na
Constituição.

No meu entender, corremos o enorme risco
de fazer simplesmente o enunciado de determi
nado direito do trabalhador. Creio que muitos de
les que estão aqui colocados necessitarão, para
sua vigência, da complementação de lei.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O
Constituinte Paulo Paim quer dar uma explicação
ao Relator.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Com
todo o respeito que tenho a V. Ex" Sr. Relator,
no art. 2° estou colocando - e é de suma impor
tância seja estendido a todos os demais.

É uma emenda aditiva que mantém o espírito
da proposta de V. Ex" e atende a todos os demais.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Nobre
Constituinte Paulo Paim, estou lutando no sentido
de Simplificar ao máximo, de dizertodas as coisas
com o menor número de palavras. Não existe
nenhuma contradição naquilo que estou colocan
do. V.Ex" reforça, colocando o mesmo universo
sobre o qual estou trabalhando. Na verdade, o
universo é o mesmo; V. Ex" apenas reforça. O
dito de uma Constituição é simples, afirmativo
e definitivo, não necessita no seu texto de uma
reafirmação, porque foi o reflexode uma vontade
nacional.
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o apelo que faço a V. Ex' é para que entenda
que estamos absolutamente de acordo, apenas
a redação deve ser mais simples, segundo o que
coloquei no relatório. Ela em nada alterará o dese
jo de V. Ex' de atender a toda a população traba
lhadora brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Vasco Alves.

O SR. CONSmUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, manifesto-me ape
nas com relação à expressão "independente de
lei".Compreendo a preocupação do RelatorAlmir
Gabriel, mas o simples fato de constar do texto
esta expressão, não elide que o Poder Legislativo
ordinário faça leis a respeito. Sou pela manuten
ção da emenda, no que pertine ao texto "indepen
dente de lei", porque é fundamental, até para dar
força aos trabalhadores para exigir esses direitos
como texto constitucional auto-aplicável.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, na hora em que for assinada a Constituição,
ela estará em vigor no dia seguinte: Estando em
vigor, se não houver leis que complementem
aquilo que ela propõe ou se não houver leis ante
riores, já que existem várias coisas que estão sen
do inovadas neste texto constitucional, evidente
mente se criará uma enorme dificuldade para via
bilizaresses direitos.

Insisto, este texto é completo e permite garantir
todos os direitos por que todos nós, tenho certeza,
estamos batalhando.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Odacir Soares.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, pelo elenco de
direitos que estão assegurados no art. 2° do pre
sente anteprojeto, entendo que a emenda do
Constituinte Paulo Paim é prejudicial aos trabalha
dores. É necessário que se diga isto, porque, con
forme ficou bastante claro, todos esses direitos
necessitam ser complementados através de legis
lação ordinária ou de lei complementar. Não são
auto-aplicáveis do ponto de vista prétíco, real e
concreto, porque precisam ser definidos, limita
dos e condicionados em legislação ordinária. En
tão, é necessário que se diga, para que não perca
mos mais tempo, que a emenda do Constituinte
Paulo Paim, se aprovada, será prejudicial aos tra
balhadores.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte' Célio de Castro.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, Srs, Constituintes, essa foi uma
das discussões mais profundas que se travou na
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e
Servidores Públicos. A colocação da expressão
"independente de lei" é fundamental para que
se garanta a auto-aplicabilidade desse direito. Evi
dentemente, seria um absurdo não se regulamen
tassem direitos. Não pode a lei geral jogar por
terra esses direitos considerados auto-aplicáveis.
E uma conquista que discutimos profundamente
e devemos manter, para que não sejam revoga
dos, por lei ordinária, conquistas históricas dos
trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONsmUlNTE RUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, para corroborar os argumentos do Rela
tor, acrescento que, no meu modo de ver, é prati
camente certo que ficará vitoriosa nesta Consti
tuição a figura de defensor do povo e também
a da inconstitucionalidade por omissão, onde as
entidades ou indivíduos terão o direito de argüir
a inconstitucionalidade por omissão se, porven
tura, não viera ser cumprido este caput do artigo,
nos moldes em que está redigido.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, tanto o Relator quanto o ilustre
Constituinte Paulo Paim têm razão nas propostas
que foram feitas. O caput do artigo, conforme
foi dito pelo ilustre Relator, se refere aos itens
aqui definidos. O ilustre Constituinte Paulo Paim
está propondo o caput do art. 2° para os itens
que vamos definircom as emendas apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Salatiel Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE SALATlEL CARVALHO
- Sr. Presidente, o mais importante é o principio
constitucional. É evidente que nenhuma lei que
vier posteriormente pode contrariar o que estiver
na Constituição. Se a Constituição está garantindo
um direito, um principio ao trabalhador, nenhuma
lei ordinária, sob pena de ser barrada pela incons
titucionalidade, poderá ser aprovada. De forma
que é desnecessário frisar a expressão "indepen
dente de lei".Portanto, é o principio constitucional
que está garantindo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Na
atual Constituição está assegurada aos trabalha
dores a participação nos lucros das empresas,
só que até hoje isso não existe; na atual Consti
tuição está assegurado o seguro-desemprego, na
verdade, pela forma como foi montado, até hoje
também não existe, o salário mínimo vai pelo
mesmo camínho.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, existe uma série de coisas que estão sendo
colocàdas como direitos e que absolutamente
não estavam ainda previstos e não constavam
do texto constitucional e que vai necessitar, in
questionavelmente, de lei que complemente o tex
to constitucional. O fato simples, mas gravíssimo,
de não terem ainda regulamentados certos direi
tos reconhecidos como principios na atual Consti
tuição, devem ser contornados pelas possibilida
de da inconstitucionalidade por omissão, que tan
to pode ser requerida por uma pessoa como por
entidades, instituições ou órgãos.

Então, na medida em que esse outro preceito
seja realmente reconhecido na Constituição, ga
rantirá tudo aquilo que é preocupação de V.Ex'
e também nossa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pas
sa-se à votação.

As S~ e Srs. Constituintes que estiverem de
acordo com a emenda do Constituinte Paulo Paim
permaneçam sentados; os quenão estiverem fa
voráveis levantem-se. (Pausa.)

Solicito aos que estão de pé que assim perma
neçam, a fim de que o Sr. Vice-Presidente conte
os votos contrários. (Tumulto.)

Em face da dificuldade de computar os votos,
a Presidência resolve fazer a leitura nominal, para
que se realize a votação.

Concedo a palavra ao Constituinte Vasco Alves,
pela ordem.

O SR. CONSmUlNTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, sem embargo do maior apreço que
tenho pela Presidência dos trabalhos - e V.Ex'
tem-se pautado da melhor forma -, faço um
apelo para que seja comedido no uso da campa
nhia, que nos está prejudicando muito.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Passa
mos ao processo de votação.

O Sim aprova a emenda, o Não mantém o
catput do art. 2°.

(Procede-se à chamada.)

Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.
Constituintes:

Titulares

Augusto Carvalho - Benedito da Silva 
Carlos Cotta - Carlos Mosconi - Célio
de Castro - Doreto Campanari - Edmíl
son Valentim - Eduardo Jorge - Fábio
Feldmann - Floriceno Paixão - Fran
cisco Coelho - Francisco Küster - Ge
raldo Campos - Hélio Costa - Ivo Lech
- João Cunha - José Carlos Sabóia 
José Elias Murad - Juarez Antunes 
Júlio Costamilan- Mariade Lourdes Aba
dia - Mendes Botelho - Nelson Seixas
- Paulo Paim - Renan Calheiros - Teo
tônio VIlela Filho - Vasco Alves- Wilma
Maia.

Suplentes

Osmir Lima - Raquel Cândido.

Respondem à chamada e votam "Não" os Srs.
Constituintes:

Titulares

Adilson Motta - Almir Gabriel - Borges
da Silveira- Bosco França - Cunha Bue
no - Dionísio Dal Prá - Edme Tavares
- Eduardo Moreira - Gandi Jamil- Ge
raldo Alckmin-Jacy Scanagatta -João
da Matta-Joaquim Sucena -Jorge (le
qued - Júlio Campos - Levy Dias 
Mansueto de Lavor- Mário Lima - Mau
ro Sampaio - MaxRosemmann - Orlan
do Bezerra - Osmar Leitão - Osvaldo
Bender - Oswaldo Almeida - Raimundo
Rezende - Roberto Balestra - Ronaldo
Aragão - Ronan Tito - Ruy Nedel 
Salatiel Carvalho - Stélio Dias.

Suplentes

Odacir Soares - Raimundo Bezerra.,
Abstem-se de votar o Sr. Constituinte:

Domingos Leonelli.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
ram Sim 30 Srs. Constituintes; 33, Não. Uma
abstenção.

Está rejeitada a emenda do Constituinte Paulo
Paim.

Esta Presidência tem um aviso importante.
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As pessoas presentes na galeria permaneçam
nos seus lugares, para que sejam conduzidas ao
Plenário do Senado Federal. Os Srs. Constituintes
ficarão no Plenário, exclusivamente os Constituin
tes; do lado esquerdo do Plenário ficarão os asses
sores e, do lado direito, a imprensa.

Está suspensa a reunião por 20 minutos.

(Suspensa às 21 horas e 10 minutos, a
reunião é reabertaàs21 horas e30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
reaberta a reunião.

Ao art. 2° há uma Emenda supressiva, com
novo inciso I,à emenda de autoria do Constituinte
Nilson Gibson, de rr 440-3; outra Emenda substi
tutiva, de autoria do Constituinte João Mata, de
n° 734-8; Emenda substitutiva, Constituinte Man
sueto de Lavor, de n9 394-6; Emenda substitutiva,
de autoria do Constituinte Mansueto de Lavor,
com pedido de destaque do Constituinte Antônio
Carlos Mendes Thame, de n9 394-6.

o SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME -Acredito, Sr. Presidente, que
háum engano no número. Não solicitei destaque
desta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
aqui a assinatura de Antônio Carlos Mendes Tha
me.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - Deve ser engano.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Este destaque foi pedido por mim.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Indago
ao nobre Constituinte se deseja manter o des
taque.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, assinei o destaque. Deve
ter havido alguma confusão, o destaque foipedido
por mim.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O des
taque está aqui assinado por Antônio Carlos Men
des TJ1IIune.

Vamos passar à frente, para ver se há algum
engano.

Outra emenda, do Constituinte Augusto Carva
lho, de rr 1386-l.

Tem a palavra o Deputado Antônio Carlos Men
desThame.

o SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, solicitei des
taque da Emenda rr 700393-5, apresentada ao
primeiro substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Aqui
consta a letra de V. Ex', suponho eu, n° 394-3,
inclusive, e assinado por V.Ex'

Peço à assessoria conduza o destaque ao ilustre
Constituinte. (Pausa.)

Outra emenda substitutiva, do Constituinte
João da Mata, de n° 734-8, e requerido o destaque
pelo Constituinte Dionisio Dal Prá. Há outra
Emenda substitutiva, do Constituinte Paulo Paim,
de n9 680-5.

Existem outras emendas modificativas: n°
495-1, de autoria do Constituinte Mendes Botelho;
do Constituinte Eduardo Jorge, de rr 1282; do
Constituinte Domingos Leonelli, de n° 953-7; do

Constituinte Juarez Antunes, de rr 123-4; do
Constituinte Juarez Antunes, de n° 0095-5.

Emenda aditiva do Constituinte JuarezAntunes,
de rr 110-2, outra Emenda modificativa de autoria
do Constituinte Francisco Küster, de n9 332-6;
Emenda modificativa de autoria, do Constituinte
Israel Pinheiro, de n° 1420-4. Emenda substitutiva,
do Constituinte Juarez Antunes, de n9 364-4.

Estes são os destaques apresentados.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Nilson
Gibson, autor da Emenda n° 440-3. (Pausa.)

Como S. Ex' está ausente, esta Presidência con
sulta o Plenário se quer discutir a emenda.

Concedo a palavra ao Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, durante todo dia alguns parlamentares
tentaram exaustivamente com todos os Partidos,
com todos os segmentos, que se preservasse a
estabilidade do trabalhador. Muitas f6rmulas fo
ram tentadas e, no final da noite, embora não
tenhamos chegado a uma fórmula que satisfaça
a todos, tenho a impressão de que uma satisfaz
à maioria, e submeto neste instante, a todos os
Companheiros que têm destaque que todos reti
remos os nossos destaques e votemos com o
Relator, modificando apenas a última palavra da
letra d, porque este é o anseio de muitos compa
nheiros. Lê-se na letra d:

"Superveniência de fato econômico in
transponível, técnico ou de infortúnio da em
presa, sujeito à comprovação judicial, sob
pena de reintegração ou indenização a crité
rio do emprego."

Leia-se: "a critério do Juiz".
Tenho a impressão, depois de ouvir a maioria

dos Companheiros, de que esta emenda, colo
cada deste jeito o artigo, satisfaz a maioria dos
Constituintes, principalmente, satisfaz os trabalha
dores.

Por isso, peço a todos os Companheiros retirem
seus destaques e nos fechemos com o art. 2°
integral, com o texto do Sr. Relator, substituindo
a última palavra "emprego" por "juiz".

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Jorge Uequed.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED _
Sr. Presidente, Srs. e Sras, Constituintes, inicial
mente manifesto, também, o meu apoio à propo
situra do Senador Ronan Tito, que encontra em
basamento dentro da mobilização que se fez du
rante todo o dia para manter o texto do art. 2°,
que atende aos interesses dos trabalhadores e
da sociedade brasileira.

Como o autor da emenda, o Constituinte Nilson
Gibson, não está presente, encaminho contraria
mente a emenda, porque ela não atende aos inte
resses postulados por uma Constituinte moderna,
por uma SOCIedade que procura encontrar o cami
nho da justiça social, e suprimir-se esse princípto
da garantia do direito ao trabalho, mediante rela
ção de emprego estável ressalvado, síqnífica cor
tar uma longa luta dessa sociedade na busca dos
seus melhores caminhos.

Por isso, Sr. Presidente, juntamente com oca
put do artigo, que entendo ser o mais apropriado
para o encaminhamento da luta pela estabilidade,
encaminho a rejeição da proposta do Constituinte
Nilson Gibson, porque S. Ex' não está presente
e não pode retirá-Ia para atender ao pedido do
Constituinte Ronan Tito, porque ela desserve ao
momento político e social brasileiro e à expec
tativa que esta Constituinte passa a gerar na nossa
sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, real
mente, como dizia o Constituinte Ronan Tito, des
de a tarde, desde a parte da manhã existe um
trabalho para que se chegue a uma conclusão,
a uma conclusão justa, correta, onde capital e
trabalho possam estar juntos, onde possa preva
lecer a fratemidade, a sohdaríedade, o amor, por
que, se aprovarmos apenas a simples estabili
dade, não vamos resolver os problemas. Não há
um Constituinte sequer, acredito, que esteja con
tra a estabilidade total. Queremos, como dizia,
também, há poucos instantes, lá na outra Sala,
o ilustre Sr. Relator, quando se discutia, na última
votação, sobre a necessidade de lei complemen
tar, a lei complementar terá que regular, e se al
guém disser que há certos artigos na Constituição
que até hoje não foram regulados, isto não deve
repetir-se. O próprio artigo deve prevalecer e deve
estabelecer que a lei vai legislar sobre isso. Sim
plesmente suprimir o artigo, como foi proposto,
também não concordamos. Analisamos todas as
emendas que estão aqui e chegamos à conclusão
de que a do Constituinte João da Mata é a que
melhor satisfaz ao trabalhador, e o gerador de
emprego, porque, sem termos empregos, não te
mos trabalho.

Ela apenas prevê que nos casos estritamente
incompativeis, onde não há possibilidade de se
ter um ambiente sadio, um ambiente de verda
deiro diálogo entre os setores, que para esses
casos possa e deva haver uma indenização, e
essa indenização, evidentemente, deverá ser fixa
da em lei, posteriormente. O certo seria prever
a estabilidade e termos um artigo conforme e
regularnentade em lei, para que pudéssemos ter
um código de disciplina.

Por exemplo, se falarmos em falta grave, não
sabemos, efetivamente, o que é falta grave.

Que estabelecêssemos, através de um código
de ética, o que seria uma falta grave, em que
situações algumas estão previstas, outras não.
Apenas, só por contrato, quer me parecer, aí va
mos ter uma rotatividade maior de mão-de-obra.
Temos que prever, e a emenda prevê essa mdení
zação. O que queremos? Queremos assegurar
aos trabalhadores, através desta Constituição, pa
ra que tenhamos uma redistribuição de renda me
lhor, e se tivermos uma indenização maior, por
exemplo, para aviso prévio, em vez de 30 dias,
90 dias; para cada mês de trabalho uma indeni
zação maior, não apenas como tínhamos até ago
ra o Fundo de Garantia que, aliás, está sendo
retirado, e achamos também injusto, porque que
remos que o nosso trabalhador possa ter esse
Fundo de Garantia além da estabilidade, e, além
disso, ainda acrescentar uma indenização justa,
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correta. Por exemplo, se um trabalhador fica dez
anos em uma empresa, de repente ele quer sair
e se estabelecer por conta própria, como fica?
Ele vai receber alguma indenização? Não preve
mos nada. Então, neste caso, temos que prever
uma indenização, porque, tal como está aqui, vai
se prejudicar o trabalhador, e falo isso com autori
dade e não tenho medo de falar, porque, se esta
mos aqui, se optamos por esta Comissão, opta
mos para defender o trabalhador, e queremos
que ele tenha uma indenização, porque obrigato
riedade não existe nem sequer no casamento,
que dirá em relação ao emprego!

Queremos a estabihdade, mas com critérios,
e esses critériosjá, em princípio,vêm sendo esta
belecidos através da emenda do nobre Consti
tuinte João da Mata.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra,pela ordem de inscrição, ao Cons
tituinte Edrmlson Valentim.

O SR.CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, desta vezvou ter que contraditar
o nosso querido amigo, Constituintealegre, bona
chão, Ronan Tito.

Disse S. Ex' que hoje se tentou chegar a um
acordo com relação a essa questão que é de
fundamental importância e que acreditamos ser
divisor de águas desta Comissão. É a proposta
que mais interessa e que mais chama a atenção
dos trabalhadores do nosso País - a estabilidade
no emprego.

Se hoje, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, se
tentou chegar a uma proposta, como disse o
Constituinte Ronan Tito, há anos, desde que foi
Instituída a opção pelo Fundo de Garantia, em
1967, na prática, apesar de constar da Consti
tuição o direitoà estabilidade no emprego, a expe
riência e a prática dos trabalhadores mostraram
que isso acabou com a estabilidade no emprego.

Se nesta tarde se tentou buscar uma proposta
deconciliação, como dIZ o nobre Constituinte Ro
nan Tito, há anos, há décadas que esta proposta
está clara para os trabalhadores do País - a esta
bilidade no emprego, acabando com a rotativi
dade de mão-de-obra, acabando com a maneira
coercitiva de os sindicalistas, de qualquer traba
lhador se dignar a reclamar das condições de
trabalho, por melhores salários, tal como a perda
do emprego é utilizada como maneira de pena
lizar, como maneira de prensar o empregado, de
impedir que se manifeste, de impedir que se orga
nize para defender melhor as suas proposições.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a nossa Sub
comissão, a Subcomissão do Direito dos Traba
lhadores e dos Servidores Públicos, discutiu este
tema profundamente, calorosamente, sob todos
os ângulos, sob todos os pontos de vista; passa
ram diversas entidades representativas dos traba
lhadores pela nossa Subcomissão, ouvimos vinte
e oito entidades representativas dos trabalhado
res, discutiu-se sob todos os ângulos e, Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a proposta aprovada por
grande maioria na Subcomissão foí estabilidade
no emprego a partir da admissão, facultado o
contrato de expenência de noventa dias e ressal
vada a falta grave comprovada em juízo. Esta foi
a proposta que conseguiu organizar, que conse
guiu unir diversos Partidos de todas as SIglas e
conseguiu, inclusive, não- só reunir os Partidos
representados na Subcomissão, como principal-

mente, todos os setores da sociedade que repre
sentam os interesses dos trabalhadores.

Sr. Presidente, Srs, Constituintes, esta proposta
hoje, e durante esta semana que antecede este
momento importante, foimais aprofundada, mais
debatida e, contrariamente à posição que o Cons
tituinte Ronan Tito colocou, a proposta que hoje
soma a grande maioria dos Constituintes aqui
presentes nesta Comissão, na verdade, respeitan
do a proposta saída da Subcomissão, é a proposta
que consta no Relatóriodo ConstituinteAlmirGa
briel.

Os Constituintes que apresentaram propostas
resgatando o que saiu da Subcomissão dos Direi
tos dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos
estão, sim, dispostos a retirarseus destaques refe
rentes a esta proposta, no sentido de somar, junto
ao Relator, para que aprovemos a proposta do
Relatório,por entender que, apesar de prejudicar,
apesar de retroceder no que entendemos que é
a estabilidade no emprego, consegue reunir não
só os Constituintes presentes nesta Comissão co
mo, também os setores da sociedade.

É este o encaminhamento, que, contraditoria
mente à proposta do Constituinte Ronan 1'1tO.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Para
uma questão de ordem, tem a palavra o Consn
tuinte Vasco Alves.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, pela ordem dos trabalhos que V. Ex'
vem seguindo, a palavra inicialmente deveria ser
dada ao ilustre Sr. Relator, Almir Gabriel, para
S. Ex' colocar ao Plenárioas razões que o levaram
a inserirno Substitutivoo dispositivoque assegura
a estabilidade de emprego ao trabalhador.

Antes de V. Ex' conceder a palavra aos Srs.
Constituintes, deveria concedê-Ia ao ilustre Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem, informo a V. Ex'
que o ilustre Sr, Relatorprefere falar no final, após
as inscrições E um direito que assiste a S. Ex'

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra
ao Constituinte Domingos Leonelli.

o SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,passamos
o dia de hoje quase todo dedicado a uma tentativa
imensa de produzir uma solução unânime ou de
larga maioria que assegurasse a estabilidade ao
trabalhador.

Esse trabalho não foi em vão. Avançamos, se
não numa solução específica para o Inciso I do
art. 2°, ao menos a um entendimento que nos
possibilitará transitar com mais facilidade sobre
várias outras propostas, inclusivea que defenderei
logo adiante, incluindo como direito dos trabalha
dores rurais a terra, que deverá supnr a lacuna
imensa que nos está deixando a Comissão da
Ordem Econômica.

Portanto, não foi em vão o esforço que realiza
mos. Impedimos, Sr. Presidente, um confronto
verbal que nos conduzisse ao impasse definitivo,
e estamos, graças a essas tentativas, aínda no
caminho de uma formulação mais ampla, como
a que foi proposta pelo Constituinte Ronan Tito,
no sentido de que tentemos, senão à unanimi
dade, pelo menos numa larga maioria, aprovar

o texto do Sr. RelatorAlmirGabriel,que não satis
faz a todos - tanto não satisfaz que há tantas
emendas a esses incisos - não satisfaz nem ao
próprio Relator,que formulou esse texto já numa
tentativa de realizaruma conciliação possível para
aprovar a estabilidade do trabalhador.

Anossa emenda era muito mais simples e mui
to mais clara, direta e talvez radical. Tinha apenas
duas palavras, dizia: "Estabilidade no emprego",
e ponto Esta emenda, atendendo ao apelo do
Constituinte Ronan Tito, dando o primeiro passo
para o esforço de aprovar a emenda, a proposta
do Sr. Relator Almir Gabriel, retiro-a, para tentar
produzir o consendo que nos pode levar à estabi
lidade.

Dou este passo com a consciência de que a
questão da estabilidade é tão grave que traz a
esta Casa a presença do Líderdo PFL,o segundo
maior Partido nesta Casa, não sei se para ajudar
o processo de negociação, que já estávamos per
to, inclusive com o PFL e o PDS, retirada aquela
última, substituída a última expressão "a critério
do empregado" por "a critério do juiz",conforme
a proposta do Constituinte Ronan Tito.

Não sei, portanto, se a presença do ilustre Líder
nesta Casa vem para facilitar essa negociação
ou para dar ordem unida no sentido contrário.
Faço votos que seja para ajudar os trabalhos, para
coroar com êxitoum processo difícil, penoso, mas
que pode dar à Comissão da Ordem Social o
galardão histórico de ter sido o grande passo
avante na Assembléia Nacional Constituinte até
então.

Aprovando, Sr. Presidente, a estabilidade, apro
vando o texto do Senador Almir Gabriel e apro
vando as outras medidas que virão depois, nego
ciando as que forem necessárias negociar, discu
tindo e modificando o que for necessário modi
ficar, mas avançando no fundamental, tenho a
alegria e a honra de já ter tido aprovada uma
proposta nossa que garante o princípio da estabi
lidade da ordem social. No entanto, é preciso con
solidar esse princípio, no artigo do direito dos
trabalhadores, com a estabilidade definitivamente
assegurada na Constituição.

Concluindo, Sr. Presidente, atendendo ao apelo
do Constituinte Ronan Tito e do Constituinte Jor
ge Uequed, que também o secundou, retirominha
proposta e transfiro esse apelo ao PFL, PDS, ao
PL, ao PTB, além de aos nossos aliados mais
próximos, como o PDT, o PCB, o PC do B, e
o PT, para que possamos transformar esse esfor
ço já realizado na Comissão da Ordem Social
no grande passo de avanço, no grande passo
do progresso da Constituinte.

E possível,Sr. Presidente, e é por isso que estou
retirando a minha emenda (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, com a palavra o Constituinte
Mário Lima.

O SR CONSTITUINTE MÁRIO UMA - Sr. Pre
sidente, Sr" e Srs. Constituintes, é necessário que
se faça uma análise da estabilidade que havia
antes de 1967. Era consagrada ao trabalhador
que ficava 10, anos consecutivos prestando servi
ço ao mesmo empregador. Com o advento do
FGTS, essa estabilidade desapareceu. Fui o Rela
tor da Subcomissão e nela conseguimos aprovar
a estabilidade de maneira diferente da proposta
do ilustre Senador AlmirGabriel.
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A atividade política requer o permanente reexa
me da situação. O ilustre Constituinte - e daí
não ter apresentado emenda ou destaques - fi
cou mais tempo conversando e negociando, por
que só há duas maneiras de se conquistar posi
ção, ou através do confronto, da luta armada,
ou da negociação. Se alguém pensa que pode
fazerdiferente está sonhando, está fora da realida
de. E há os que sonham, e há os que buscam
soluções ótimas e deixam, às vezes, de trazer as
soluções boas, alguns por desconhecimento da
realidade, e no sonho da solução ótima jogam
por terra a solução boa. Asolução do ilustre Cons
tituinte Ronan Tito é boa. Não é a solução ótima,
mas é a solução boa. A proposta do Constituinte
Ronan Tito é largamente superior à estabilidade
que o trabalhador brasileiro tinha antes de 64.
Não é a solução ótima, mas é a possível de nego
ciar.

Um Parlamento composto de 559 Parlamen
tares, este o universo que vai votar no Plenário
a anistia. Poderíamos até aprovar nesta Comissão
a estabilidade ótima, mas que teria pouca chance
de ser aprovada no Plenário da Constituinte.

Por isso, faço minhas também as palavras do
ilustreConstituinte Domingos Leonelli: a proposta
do ilustre e competente Constituinte pelo Pará,
AlmirGabriel,não tenta fugir da realidade, e toda
vezque se tenta modificar a realidade se fracassa;
daí a nossa posição dE'"concordar com a modifi
cação proposta e votar na proposição de S. Ex',
o Sr. Relator.

A nossa posição é de concordar com a modifi
cação proposta e votar na proposição de V.Ex',
Sr. Relator. Aqueles que ainda teimam em não
aceitar a estabilidade do trabalhador brasileiro de
vem fazer uma análise de consciência. Dizemque,
quando se tentou abolir a escravidão no País, 05

empresários da época também diziam que a eco
nomia não ia agüentar a abolição da escravatura.
Houve a abolição da escravatura e este País pro
grediu. Os que dizem que a economia do País
não agüenta a estabilidade do trabalhador não
conhecem de perto a realidade chocante dos 21
anos de ditadura, em que o trabalhador brasileiro
se constituiu numa camisa que era usada e depois
jogada fora.

A estabilidade deve vir, porque, sequer neste
País paz social, ela só haverá se repousar em
cima da justiça social.

Falo como Presidente de um sindicato de traba
lhadores que recentemente mereceu a confiança
dos seus companheiros, sendo 'reconduzido para
a Presidência por 80% dos trabalhadores da mi
nha categoria.

Esta estabilidade não é a ótima, mas é a boa,
mas é a possível, e é a que irá realmente redimir
o trabalhador brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Constí
tuinte João Cunha.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, evidentemente, la
mento aqui a ausência do Constituinte NilsonGib
son, porque tenho o costume de falar de frente.
A sua proposta, praticamente extinguindo o insti
tuto da estabilidade, não é do PMDB. Eu gostaria
que tantos quantos puderam virde longe soubes
sem que o PMDB, instrumento da luta do povo
brasileiro contra a ditadura de duas décadas, in-

corporou ao seu seio os que militaram na ditadu
ra, apoiaram escandalosamente a ditadura e, com
isso, participaram do processo de violentação dos
direitos dos trabalhadores brasileiros, da violen
tação da soberania nacional, do comprometimen
to externo da Nação brasileira. Neste sentido, a
proposta do Constituinte Nilson Gibson é muito
mais de quem veio ungido pelo cheiro e pelo
bafo da ditadura. Evidentemente o PMDB não
é isso, embora S. Ex. esteja no PMDB hoje. Ao
lado de S. Ex' temos figuras enormes da ditadura
que estão no PMDB hoje. Citoa figura do Consti
tuinte Prisco Viana, figura dileta do Dr. Ulysses
Guimarães.

Aflfmoque a melhor proposta, a mais consen
tânea com este momento não pode deixar de
ser aquela sugerida pelo Constituinte Ronan Tito.
E me somo a ele, juntamente com os demais
Companheiros participantes deste momento da
vida nacional.

Relevo preocupações que aqui foram postas,
como a de que o instituto da estabilidade, em
qualquer das formas avançadas que foram pro
postas, poderia ser desestimulador da iniciativa
empresarial, como também poderia impedir 
e o bom senso de alguns, ou o mau senso, infor
ma - a vinda de capitais estrangeiros entre nós.

O Brasil, mercê do que foi vivido por nós já
é - até que os brasileiros unidos digam não 
já é, tem sido, mas não pode continuar sendo,
uma colônia de interesse das nações centrais.
(Palmas.)

Atender ao apelo do trabalhador, no sentido
da segurança no trabalho, é atender à realidade
nacional de hoje, falsificada pelos que traíram o
Plano Cruzado, e falsificadapela proposta do Go
verno, que também é outra farsa imposta à Nação
no dia de ontem. (Palmas.)

Os trabalhadores tiveram ontem a decretação
do arrocho salarial mais violento da sua história
e, quando discutimos aqui o instituto da estabili
dade, certamente o fazemos numa sociedade in
traqüila, insegura, onde o homem viveà disponi
bilidade dos outros homens ou de um pequeno
grupo de homens que detêm o poder das deci
sões.

No minuto que tenho, Sr. Presidente, gostaria
de firmar que o dieese está ai a mostrar que o
trabalhador brasileiro, a partir de 10 de março do
ano passado até agora, tem uma defasagem sala
rial de 45%.

Ojogo feitoontem, depois de terem aumentado
todos os produtos que afetam a vida do povo,
congelando em seguida os salários, e, quanto aos
salários, fixando resíduos a serem pagos em seis
meses, mostra que o trabalhador brasileiro tem
o direitode vir ao Plenário desta Comissão e exigir
o mínimo de segurança diante do rolo compres
sor a que assistimos, de interesses nacionais privi
legiados e internacionais odiosos, tem o direito
de pleitear a sua estabilidade na melhor forma.

O melhor possível é o melhor que pode ser
feito agora. O melhor que pode ser feito agora,
penso eu, é apoiarmos, como apóio, elogiando
o esforço do nosso Relator, a emenda do Consti
tuinte Ronan Tito.

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Augusto CélIValho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, ontem eu pude ser testemunha
do ocorrido na Comissão da Ordem Econômica
que discutia a reforma agrária. Lá, um grupo de
patriotas, que procura alterar a ordem social deste
País, lutando para que esta Constituinte produza
uma Carta mais avançada, vimos esse grupo ser
encurralado por uma maioria de testas-de-ferro
de fazendeiros, comandados pela GDR. (Palmas.)
Da mesma forma, acompanhamos, no mesmo
momento em que a UDR fazia a sua vitória blo
queando a reforma agrária neste País, na Comis
são que estudava a Ciência e a Tecnologia fomos
também derrotados.

Sou egresso, Sr. Presidente, da área bancária,
e lá sabemos muito bem de que maneira impie
dosa, no ano passado, cerca de 200 mil trabalha
dores foram jogados no olho da rua, sem qualquer
explicação, sem qualquer complacência do ponto
de VIsta social, pelos conglomerados financeiros
que hoje procuram arregimentar parlamentares
alegando que a estabilidade no emprego vai invia
bílízar a pequena e a média empresas.

E dos Srs. Constituintes vinculados a esses pe
quenos empresários que eu gostaria de chamar
a atenção. Na verdade, são as multínacíonals, os
grandes conglomerados financeiros, que querem
derrubar esse instituto da estabilidade no empre
go. Não é a pequena e a média empresas que
vão ser inviabilizadas, porque inviabilizadas já es
tão há muito, por conta dessa políticaeconômico
financeira deste País. (Palmas.)

Na nossa concepção, Sr. Presidente, esses mé
todos que vimos empregados pela aDR, pelos
banqueiros e multinacionais, pelos militares tes
tas-de-ferrodos grupos de multinacionais que de
ram o golpe, a pretexto de derrubar a estabilidade
que vigia anteriormente, foram com esses méto
dos, bem diferentes da candura que o nobre Cole
ga Osvaldo Bender aqui proclamou, da relação
de amor que existe entre o capital e o trabalho.

Sr. Presidente, temos também uma emenda
apresentada, resgatando os termos da Subcomis
são dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores
Públicos, cravando no texto da nova Constituição
o instituto sagrado da estabilidade no emprego,
pauta de reivindicação de todo o movimento sin
dical brasileiro, em nome do qual vários sindica
listas têm sido despedidos, pelo simples motivo
de exercitar o sagrado direito à organização sindi
cal, em que várias trabalhadoras mulheres têm
sido despedidas, apenas pelo crime de terem en
gravidado e tão logo retornando ao trabalho, sen
do, pura e simplesmente, despedidas do trabalho.

Por isso, Sr. Presidente, estamos dispostos a
abrir mão, somando forças com o Relatório do
Constituinte Almir Gabriel, uma vez que a nossa
emenda já se sente contemplada, quando o con
trato a termo amplo, que estava no primeiro Subs
titutivo feito pelo Constituinte Almir Gabriel, foi
agora limitado em contrato de dois anos.

Antes de abrirmos mão da nossa emenda, faze
mos um protesto.

Ontem foi passado pela assessoria da Mesa
desta Presidência, que havia uma errata esclare
cendo que a verdadeira redação, a redação cor
reta do item d seria a critério do empregado e
não a critério do juiz.Por isso, fazemos um apelo
ao Constituinte AlmirGabriel, já que pela própria
assessoria nos foi passada a informação de que
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a redação correta seria, uma vez decidida pela
Justiça, a Improcedência da superveniência de
fator econômico, dos sinistros que poderiam acar
retar a demissão do funcionário, do trabalhador,
uma vezacarretada, comprovada aquela ocorrên
cia, ficariaa cargo do empregado decidir se opta
ria pela reintegração ou pela indenização, e não
a critério do juiz, porque a Justiça do Trabalho,
sabemos nós, trabalhadores, como que, muitas
vezes,pela própria promiscuidade que existeentre
o Poder Executivo e o Poder .Judícíano, muitas
vezes, ou quase sempre, se coloca do lado do
capital. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -Indago
ao Constituinte Augusto Carvalho se retira a sua
Emenda substítutiva, de n- 1.386.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, retiro a emenda, desde que a
redação prevaleça na forma informada pela asses
soria, porque aqui não é "a crítérto do juiz", mas
"a critério do empregado".

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Man
tém a emenda V.Ex"Aguardaremos para a vota
ção.

Com a palavra, pela ordem de inscrição, o
Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES 
Sr. Presidente, colegas Consbtuintes, este é o te
ma mais importante para os trabalhadores: a esta
bilidadeno emprego, a estabilidade que a ditadura
nos tirou. Não foi o Fundo de Garantia, como
disse um sindicalista, foi a ditadura que tirou a
estabilidade para agradar ao capital estrangeiro
e substitl1iu pelo Fundo de Garantia. Os trabalha
dores vêm penando ao passar dos anos, sindica
6stas que, como conheço alguns, apanharam da
ditadura, mas, no final dela, já engabelavam o
Presidente Figueiredo, passaram um atestado que
mereciam apanhar.

Quanto ao relatóriodo ilustre ConstituinteAlmir
Gabriel, há alguma coisa do Anteprojeto da Sub
comissão dos Direitosdos Trabalhadores e Servi
dores Públicos onde escrevemos coisa bem dife
rente. O ilustre Relatorpode ser muito ilustre,mas
já conchavou alguma coisa para agradar aos seus
chefes.

Não sou um inconseqüente, a luta deve ir por
etapas e numa velocidade tal que avancemos sem
tropeçar. E isto está escrito na parede do nosso
sindicato:

"Aluta da classe trabalhadora exigepressa,
mas numa velocidade tal que essa pressa
não prejudique a nossa caminhada."

Aqui,num acerto durante o dia - porque com
esse acerto vamos colocar uma roupagem naque
les que querem mostrar para os eleitores que
estão a favor dos trabalhadores e não têm a cora
gem de falar numa estabíhdade real, direta, clara
(palmas) - e estamos fornecendo a roupa para
esses que, nos palanques de 15 de novembro,
com exceção dos que compraram voto, dos que
não conhecem os eleitores, mas aqueles que fo
ram aos palanques e não falaram isso para os
trabalhadores, como não falaram para os aposen
tados, estamos dando-lhes uniforme de lutadores
a favor dos trabalhadores, quando não têm cora
gem, querem é conchavar o dia inteiro,para arran
jar um meio termo. Disse outro colega: "é preciso

convivermos, entregando uma florpara o capital",
como se o explorado fosse entregar flor para o
explorador. Como podemos admitir isso? Entre
gar uma rosa para aquele que nos espolia? Que
utopia! Que fantasia! (Palmas.)

Nesse conchavo, nesse acordo de cavalheiros
- lá no smdicalísmo isso é conchavo - aqui
se fala que houve um erro de redação, porque
emprego não pode parecer com juiz, emprego
parece, mais ou menos, até com empregado, em
pregador. Agoraquerem substituir "emprego" por
"juiz". Vejam V.Ex", a Justiça Trabalhista, o juiz,
é a justiça mais venal, mais ordinária que existe
(palmas), vendilhona, justiça vendilhona para os
empregadores.

Aindaanteontem - convém contar esta passa
gem - fomos ao Rio de Janeiro presenciar o
julgamento de um dissídio coletivo. Postos lá os
7 juízes, com sua roupa preta, como 7 urubus.
Quero contar sobre o dissídio, para se ver o que
é a Justiça.

Há três anos, quando a Siderúrgica Nacional
tinha mais 2.500 empregados que hoje - e uma
produção menor que a de hoje -, do ano de
1984 para 1985,em 300 rrultoneladas, com rela
ção ao ano 86/87, a Justiça nos deu, no mesmo
lugar onde foi julgado anteontem dissídio, 4%
de produtividade. Anteontem o Juiz, no mesmo
lugar, no mesmo local, e provavelmente na mes
ma hora, com a CSN com uma produção maior
e com um número de empregados menor, ne
nhuma produtividade.

Colocar-se aqui juiz? Dever-se-ia colocar aqui
"julgamento do empregado". Dizer-se que a esta
bilidade no emprego vai prejudicar os empresá
rios? Ela nunca prejudicou. Ainda ontem aqui,
depois de muita confusão, os empresários foram
plenamente beneficiados na Comissão de Ordem
Econômica.

Vou terminar, Sr. Presidente, é a primeira vez
que estou falando, deixe-me concluir. Ainda on
tem, aqui, depois de uma barafunda, os empre
sários foram amplamente beneficiados e nós, que
escolhemos por livree espontânea vontade parti
cipar de uma Comissão cujas questões, na sua
maioria, dizem respeito aos trabalhadores, ainda
temos que ajeitar as coisas? Qual de nós aqui
não recebeu votos de trabalhadores? (Palmas.)
Pois bem, outras eleições virão. A ARENA teve
de mudar de nome, o PMDB trocou as letras,
não sei se vai poder trocar mais.

Reservo os companheiros avançados, avança
dos não no tempo, em Virtude do atraso da classe
trabalhadora nas suas lutas. Não estamos avança
dos com estabilidade, jornada semanal de 40 ho
ras. Estávamos muito atrasados. Não há avanço
que vá derrubar coisa alguma neste País.Aqueles
que hoje procuram esconder-se atrás de uma ca
pa, mais cedo ou mais tarde terão que prestar
contas ao eleitorado, aos trabalhadores. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito a V. Ex"concluir.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Concluindo, vou retirar minhas emendas atinen
tes ao assunto, em consideração aos meus com
panheiros sindicalistas e a alguns bravos compa
nheiros do PMDB que não seguem aquele "trem"
do Sarney, só dizendo "amém", "amém", espe
rando que o vento sopre, sopre a bandeira, para,
depois, dizer que o outro Cruzado também está

certo. E, se der errado, eles ficam calados. Então,
encerro.

O SR. CONSTITUINTE - Sr Presidente,a pala
vra não está a noite toda para um Constituinte
só.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES
Enquanto a Mesa garantir a palavra, nenhum Co
lega tem o direito de dar palpite. A Mesa pode
até cortar o microfone.

Em nome dos Colegas, num acordo de cava
lheiros, encerro, e retiro todas as questões atinen
tes ao item "estabilidade".

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Por
solicitação de V. Ex"serão retirados os destaques.

O penúltimo inscrito é o Constituinte Célio de
Castro. Tem S. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, meu compro
misso com a estabilidade no emprego nasceu
de muitas lutas de portas de fábricas, de sindica
tos, de greves, de lutas nas ruas, e não seria agora
no momento em que estou Constituinte que viria
aqui, de público, negá-lo. Assumo este compro
misso em toda a sua plenitude e, na defesa dele,
lembro aos nobres Constituintes que quando aqui
se fazem declarações de amor aos trabalhadores,
para que eles aceitem a cassação desse direito,
atrás disso se esconde, na realidade, a utilização
da rotatividadede mão-de-obra, dispensar um tra
balhador para que se possa, com seu salário, con
tratar dois.

Na realidade, a não-concessão da estabilidade
esconde um objetivo de ordem econômica, a
cruel exploração da classe trabalhadora.

Por outro lado, ficoudito aqui que a estabilidade
no emprego não é uma conquista muito mo
derna.

Sr. Presidente, o Estudo do Direito Constitu
cional Comparado, fixadopor Evaristo de Moraes
Filho, à pagina 28, nos dá conta de que países
de condição econômica tão diferente como Portu
gal, Espanha, México,Japão, Estados Unidos,Ale
manha e Itália, consagraram, na sua Carta Magna,
o princípio da estabilidade no emprego.

Mais do que isto, Sr. Presidente, aqui mesmo,
na chamada Comissão Afonso Arinos, que é co
nhecido pelo seu perfi) mais conservador, se hou
ve por bem consagrar, com todas as letras, °
instituto da estabilidade no emprego. E coube
a esse grande patriota que é Evaristo de Moraes
Filho fazer uma defesa, na Comissão Afonso Ari
nos, do instituto da estabilidade do emprego, final
mente aprovado. E, ao fazê-loEvaristo de Moraes
Filho contraditou sabem quem, Sr. Presidente,
Srs. Constituintes? O representante da Escola Su
perior de Guerra naquela Comissão, o ilustre Dr.
Nei Prado. São estas palavras de Evaristo de Mo
raes Filho que aqui deixam como que um traço
vivoa marcar a consiência dos Srs. Constituintes:

"Constitui o enunciado da estabilidade no
emprego uma das conquistas mais impor
tantes do trabalhador brasileiro,já constante
entre nós na Leide 1846.Foi uma das reivin
dicações mais candentes do MovimentoPer
nambucano de 1848. Desde 1931, vem a
espécie regulada sob a epígrafe da Lei dos
Dois Terços, que Constituiu uma das mais
belas exposições de motivos de Undolfo Co
llor. A Missão Abink, norte-americana, de



156 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

1949, pedia a revogação dessa exigência e
da estabilidade do emprego. Atualmente,
com as multínacionais, as transnacionais e
a divisão internacional do trabalho deste
Mundo só, a exigência se torna mais do que
necessária, mais imperiosa do que nunca.
Somos, pois, pela sua manutenção."

É assim, Sr. Presidente, que a questão se coloca
para nós. Mesmo ali, naquela sala onde anterior
mente trabalhávamos, esta Comissão da Ordem
Social, aprovou, por maioria absoluta de votos,
a emenda do Constituinte Domingos Leonelli,que
consagra definitivamente a estabilidade no em
prego.

Sr. Presidente, este é o nosso compromisso.
Entretanto, colocados diante de uma situação de
fato, entre a possibilidade de derrota da estabi
lidade no emprego, como saiu da Subcomissão
do Direito dos Trabalhadores e Servidores Públi
cos, e a possibilidade de ser vitorioisa a redação
dada pelo Constituinte Almir Gabriel, peço, data
venia, para discordar em vários pontos, mas, na
possibilidade de assegurar essa pequena conquis
ta para os trabalhadores, me curvo à maioria oca
sionai do Plenário, sem deixar de resgatar aqui
os meus claros compromissos com o instituto
da estabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, tem a palavra o Constituinte
LevyDias.

O SR. CONSTITUINTE LEVY DIAS - Sr. Presi
dente, ouvi com muita atenção as colocações fei
tas pelo Relator da nossa Subcomissão, Consti
tuinte Mário Uma. Concordo com S. Ex' em mui
tos pontos. Há possibilidade de um entendimento
na Comissão da Ordem Social.

Há no espírito de todos os companheiros mes
mo no daqueles que não aceitam a redação como
está, o desejo de se estabelecer na Constituição
uma segurança maior para o trabalhador brasi
leiro.Tenho o desejo, e no entendimento, se con
siga o possível.

A colocação do Constituinte Ronam Tito é de
extremo bom-senso. Sugiro até, Sr. Presidente,
sejam dados alguns minutos para um entendi
mento entre as Lideranças dos vários Partidos
aqui presentes por uma redação única, e culminar
com a retirada de todas as emendas, conforme
propôs o Constituinte Ronam Tito, e, nesse enten
dimento, consigamos uma redação que atenda
a todos e que possamos sair daqui hoje com
uma grande vitória.

Esta é a minha sugestão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência tem a declarar ao Plenário que, se
guindo o que preceitua o Regimento Interno, para
cada emenda é permitida a discussão da matéria
com 5 Constituintes a favor e 5 contra. Pela rele
vância, pela importância deste debate, esta Presi
dência, para facilitar o andamento dos nossos
trabalhos, devido o número de solicitações para
inscrição, esgotará mais 5 oradores, não permi
tindo mais a discussão de outras emendas relati
vas ao assunto, para que possamos esgotá-lo em
toda a profundidade. Emvez de o Presidente colo
car agora, depois dos 10 oradores, em votação,
a emenda do Constituinte Nilson Gibson e passar,
logo em seguida, a outras emendas, permitindo
que o Plenário se pronuncie sobre cada uma,
para resumir os nossos trabalhos, a Presidência

concederá novas inscrições dentro, é lógico, do
número de emendas que há sobre a mesa, os
detaques que há sobre a mesa. Faremos apenas
conjuntamente, para, depois, apenas votar todas
as matérias.

Concedo a palavra à Constituinte Wilma Maia

A SRA. CONSTITUINTE WILMA MAIA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr'" e Srs. Constituintes,
eu estava ouvindo o Constituinte Domingos Leo
nelli falar, como falou, realmente, tão bem, a res
peito da estabilidade no emprego. S. Ex' fez uma
convocação, a todos os Partidos, para que votas
sem a estabilidade no emprego da forma como
está posta no relatório. Neste momento, reforço
a convocação para o Partido de S. Ex' o PMDB,
que tem a maioria nesta casa e realmente, na
época em que não era Governo, adotou como
bandeira de luta a estabilidade no emprego. Che
gou a hora da verdade. (Palmas.) Chegou a hora
de o PMDB mostrar que realmente a sua postura
é a mesma. E se se quer devolver justiça social
e se quer distribuirmelhor a renda, tem que come
çar a partir da estabilidade no emprego. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Pre
sidente, Srs e S!"" Constituintes, e demais compa
nheiros que estão na galeria, tenho certeza, tor
cendo pelos interesses da classe trabalhadora.

Para mim é importante, neste momento, resga
tar a proposta da estabilidade no emprego, oriun
da de dezenas de congressos da classe trabalha
dora, resgatar neste momento em que existe um
documento que circula por todo este País, que,
tenho certeza, vai chegar ao Plenário da Consti
tuinte, co}TI milhares de assinaturas, assinado pela
Central Unica dos Trabalhadores, assinado pela
CGT, assinado pela USI,assinado pelas 9 Confe
derações, assinado pelo DIAP, enfim, tem o apoio
do conjunto do movimento sindical brasileiro, de
todas as entidades. Nesse entendimento que eu
gostaria, sim, de resgatar aqui as palavras da no
bre Constituinte Wilma Maia, do PDS, que disse,
com muita precisão, que Ué chegado o momento
da verdade". (Palmas.)

Vamos ver de que lado estão os Constituintes.
Vamos ver, como disse também o companheiro
Juarez Antunes, se todos aqueles discursos feitos
nos palanques vão representar votos aqui e agora,
na hora da verdade.

Também, companheiros, devo dizer a todos,
inclusive e principalmente aos Companheiros das
galerias, que a nossa proposta do Movimento Sino
dical é a estabilidade plena ao conjunto da classe
trabalhadora. (palmas); devo dizer, aos compa
nheiros da galeria, com toda a firmeza e a sínceri
dade que eles sabem que tem este Constituinte,
e dezenas estão aqui dentro, que neste plenário,
neste momento, a estabilidade plena, como a que
remos, não passará. A estabilidade aqui colocada
não é tudo aquilo que queremos, mas, conforme
foi posta pelo Sr. Relator, já é um avanço, e é
por isso, Companheiros, que, em nome do Partido
dos Trabalhadores, e depois de ter conversado
com dezenas de companheiros aqui dentro, retira
mos, neste momento, o pedido da estabilidade
plena e ficamos com a redação do Relator, na
certeza de que essa redação será vitoriosa aqui,
no Plenáno da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte José Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ouvimos atenta
mente as diversas correntes de pensamento com
assento nesta Comissão. Entendemos, por expe
riência própria, que é da essência da condição
humana a competição. A mola do progresso é
a ambição do homem ou da mulher. A estabi
lidade traz no seu bojo a inibição para competição,
a inibição para que o homem ou a mulher possa
competir e deixar um emprego em função de
uma estabilidade amarrada a um salário, muitas
vezes, que não está à altura dos serviços prestados
a uma empresa. Ele não larga esse emprego com
medo de perder a estabilidade. Ele não arrisca,
não corre o risco normal de uma sociedade aberta
e democrática, porque está inibido em função
de uma lei que lhe é imposta por uma visão que
considero não ser aquela que se ajusta à livre
competição.

Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
e o mundo está aí para nos dar exemplos maiores,
quais as sociedades mais evoluídas do nosso tem
po? Quais os países que mais evoluíram e onde
não existe miséria? Serão aqueles onde há leis
desse tipo, que hoje aqui queremos aprovar, ou
emendas constitucionais? Ou serão aqueles ou
tros países onde existe um seguro-desemprego,
que assegura, sim, ao trabalhador, no momento
em que o desemprego bata à sua porta, a segu
rança de que a sua família e o seu sustento estão
garantidos com o seguro-desemprego?

O caminho que devemos perseguir - pare
ce-me - não é o da estabilidade. O caminho
que deveríamos procurar no entendimento seria
um sequro-desempreqo compatível com o salário
e os ganhos de cada um.

Se analisarmos, repito, o avanço havido neste
século nas sociedades mais desenvoMdas, a Ale·
manha, por exemplo, os países nórdicos - foi
citada, aqui há pouco, a estabilidade do emprego
na Alemanha Ocidental - não existe a estabili
dade Existe sim, seguro-desemprego, que ga
rante ao trabalhador um nível de vida compatível
com o que tem quando está empregado. Este,
o caminho que temos que perseguir e este, o
entendimento que temos que procurar. Não va
mos prejudicar o País. Se aprovada aqui esta
emenda, Sr. Presidente, os investimentos param
no Brasil.Se alguém quer, e muitos aqui querem,
o capital de Estado, o Estado brasileiro não tem
poupança suficiente para conduzir investimentos
que possam empregar a todos os brasileiros. Vão
ter, sem dúvida alguma, que procurar investimen
tos no capital privado e até no capital estrangeiro.
Parece-me que alguns aqui não querem este ca
minho, preferem, sim, o caminho da tutela do
Estado, preferem, sim, como aqui foi dito o que
tem que esta assegurado ..

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares. Fazendo
soar as campainhas.) - A Presidência informa,
que é defeso as galerias se manifestarem, sob
pena de serem esvaziadas. Tenho que cumprir
O Regimento da Casa. Solicito o maior respeito
à liberdade de pensamento de cada um dos Srs,
Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO
Alguns democratas deste País não nos sabem
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ou não nos querem ouvir. Não quero tirar a razão
de ninguém, mas quero também que ouçam a
minha razão.

Não estou aqui para dizer a quem quer que
seja que sou o dono absoluto da verdade, mas
estou exprimindo aquilo que entendo deva ser
expresso em qualquer sociedade democrática.
Aqueles que não são democratas não podem ou
vir, querem gritar, querem agredir, e para essa
agressão dizemos: vamos fazer a democracia nes
te País, quer eles queiram ou não, porque este
é o desejo e a vontade, expressa nas umas de
15 de novembro de 1986, da maioria do povo
brasileiro e conscientemente votar aqui, mas votar
para o bem do Brasil e não contra o País.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, pedi a palavra, pela ordem, faz
uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Consti
tuinte Raquel Cândido, V.Ex' pediu a palavra, pela
ordem, ocorre que há Constituintes já inscritos.
V.Ex' está inscrita na relação.

Com a palavra o Constituinte Mansueto de La
vor.

o SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes,
a estabilidade do trabalhador foi retirada como
uma das prirr.eiras medidas implantadas pela di
tadura militar e a estabilidade do trabalhador será
devolvida de modo mais profundo e aperfeiçoado
pela democracia conquistada pelo povo, pelos
trabalhadores e por todos aqueles que querem
o bem deste País. (Palmas.)

Aqui foi recordado por alguns dos companhei
ros que a queda da estabilidade que tínhamos
antes do golpe foi um prêmio ao capital ínterna
cional, e, mais do que isso, é preciso refrescar
a memória, ela foi negociada por pessoa que hoje
está aqui coordenando a volta da estabilidade do
trabalhador, inclusive, o Ministro do Trabalho,
àquela época, declarou, depois que leu pelos jor
nais a queda da estabilidade, porque quem a ne
gociou com o capital estrangeiro e o grande capi
tal nacíonal, como prêmio pelo apoio ao golpe
militar, foi o Sr. Roberto Campos, então, Ministro
do Planejamento. (Palmas.)

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, apre
sentei uma emenda, ofereci uma emenda, porque
não me satisfez o Substitutivo, não era propria
mente o compromisso que havíamos assumido
com os trabalhadores essa estabilidade que cons
ta no Substitutivo do nobre Relator. A minha
emenda é esta citada, a que está sob o na 394-6,
e previa o direito ao trabalho mediante relação
de emprego estável, exceto nos casos de falta
grave judicialmente comprovada, serviço de natu
reza temporária, estágio probatório que não ultra
passará 90 dias, impossibilidade econômica, fi
nanceira ou técnica comprovada judicialmente.
Avançava mais, como avançavam muito mais as
emendas dos Companheiros Paulo Paim, Domin
gos Leonelli e tantos outros. Entre a emenda que
nos traz aqui o Constituinte Nilson Gibson, que
foi calorosamente defendida pelo Líder do PFL,
o Constituinte José Lourenço, entre essa emenda,
que é a queda absoluta da estabilidade que, já
recordamos, ocorreu a serviço do grande capital
internaCional e como complemento da ditadura
militar, e a estabilidade real, possível, no momen-

to, como conquista da democracia brasileira, te
mos, realmente, não que fazer conchavos, mas
que neqocíar, porque esta é uma prática legítima
da política. E por isso que, dentro desse clima
amplo de negociação que predominou durante
todo o dia de hoje, reconhecendo que a conquista
da estabilidade é fundamental, se não a estabi
lidade ideal, mas a estabilidade real do nosso al
cance, retiro, então, a minha emenda e peço a
todos, inclusive reiterando o desafio feito aqui pela
nobre Constituinte do PDS Wilma Maia, não é
possivel que o PMDB das lutas democráticas, da
resistência contra a ditadura que derrubou a esta
bilidade do empregador, que o PMDBtenha entre
os seus filiados alguém que queira votar contra
essa estabilidade possível, que é do texto do nobre
Relator, em favor do qual retiro a emenda que
ofereci. (Palmas.)

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, é fundamen
taIque daqui saia o fruto da negociação política,
dentro de um clima democrático, mas da respon
sabilidade de todos do PDS ao PT, do PDT ao
PFL, todos temos a profunda responsabilidade
de devolver ao trabalhador a sua conquista funda
mentai - a estabilidade no emprego, mas é pre
ciso ressaltar que a responsabilidade maior, a res
ponsabilidade histórica é aquela do Partido a
quem o povo outorgou o papel de ser o Partido
majoritário nesta Assembléia Nacional Constituin
te, e não é possível que em ponto tão crucial
este Partido se apresente fracionado e dividido,
como já aprovou, inclusive, uma emenda ofere
cida aqui por um eventual filiado do PMDB, e
ontem serviçal absoluto da ditadura, o meu coes
taduano e, eventualmente, também Companheiro
de Partido, o Constituinte Nilson Gibson. (Palmas.)
Não é possível! Temos que votar no PMDB da
resistência e não no PMDB de Nilson Gibson.

Portanto, retiro a minha emenda (Palmas.) e
apóio o relatório, ipsis litteris, do Nobre Relator
Almir Gabriel.

O SR. CONSTITUINTEDIONÍSIO DALPRÁ
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEDIONÍSIO DALPRÁ
Sr. Presidente, com o devido respeito e admiração
que tenho por estes Constituintes todos que com
põem esta Comissão, requeiro a V. Ex" aprovei
tando o apelo que o nobre Constituinte Mansueto
de Lavor realizou neste instante, submeta à apre
ciação do plenário requerimento de nossa autoria,
que se encontra sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem está em meu po
der o requerimento de V. Ex' e esta Presidência
concluirá a lista de inscrições para posteriormen
te, decidir a respeito do requerimento, que se refe
re à votação desta matéria.

O SR. CONSTITUINTECARLOSMOSCONI
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTECARLOSMOSCONI
Sr. Presidente, em virtude do que estamos assis
tindo aqui com a retirada das emendas feitas por
Constituintes de vários Partidos, faço um apelo

ao Constituinte Ronan Tito, que apresentou a pro
posta inicial de provável e possível consenso, ou
acordo. Acontece que o acordo não ocorreu. En
tão, solicito ao nobre Constituinte Ronan Tito,
meu coestaduano, louvando a sua boa intenção,
que também faça como os demais Constituintes,
retire a sua proposta, ficando com o projeto do
Relator.

Sr. Presidente, ainda faço um apelo aos Compa
nheiros do PMDB que aqui se encontram, que
não aconteça nesta Comissão o que lamenta
velmente vem ocorrendo em outras que, em vez
de termos uma Constituição minimamente avan
çada, estamos tendo, inclusive graças à partici
pação negativa de Companheiros nossos do
PMDB,uma Constituição mais retrógrada do que
a atual.

Vamos, portanto, Sr. Presidente, prezados Com
panheiros do PMDB votar pela estabilidade pro
posta pelo Relator Almir Gabriel.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, me foi feito um apelo e peço a V.
Ex' a palavra, para responder ao nobre Consti
tuinte Carlos Mosconi.

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

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, desde a preliminar que levantei, o fiz
tendo em vista a aprovação da estabilidade. Sou
homem de Partido, o Programa do PMDB pres
creve desde os primórdios, desde o MDB,a estàbí
Iidade no emprego. Tento cumprir tudo o que
está escrito no Programa, para ser digno de usar
esta legenda que ajudei a construir. Sou a 18'
assinatura na constituição do meu Partido, do
PMDB,e me orgulho de a ele pertencer.

Percorri o Estado de Minas Gerais, Sr. Presi
dente, pregando o Programa do PMDB, o direito
e a recuperação do direito do trabalhador. Tentei
desesperadamente o acordo. Não é possível o
acordo, não é possível ficar a minha proposta.
Não existe nenhum destaque que modifique
aquela palavra, por isso mesmo, este Plenário só
poderia acatar se houvesse acordo. Não há acor
do.

Agora faço um pedido, faço uma convocação.
Convoco os meus Companheiros do PMDBvote
mos de fileira cerrrada na estabilidade, porque
este é o compromisso maior do PMDB com o
relatório de Almir Gabriel. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Tem
a palavra o Deputado Jorge Uequed.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, minha questão de ordem se formu
la no seguinte item. O Constituinte Augusto Carva
lho, da Legenda do PeB, manifestou a sua posi
ção em relação à sua proposta e a pretensão
de retirá-la para a aprovação do Substítutivo do
Sr. Relator.
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Requereu, no entanto, e afirmou o que sabe
mos, que a Mesa distribuiu uma errata dizendo
que a letra "b" do art. 20 estabelecia:

"Na superveniência de fato econômico in
transponível, técnico ou de infortúnio da em
presa, sujeita à comprovação judicial, sob pe
na de reintegração ou indenização a critério
do emprego."

AMesa divulgou uma errata dizendo "a critério
do empregado".

O Constituinte Ronaldo Carvalho ficou surpreso
ao saber que isto teria sido alterado "a critério
do juiz", condicionou o Sr. Relator e a Assembléia
não teve ainda resposta do Sr. Relator. Tenho
a certeza, por ser do PMDB,e por ter a responsa
bilidade de consolidar o Programa do Partido, e
do Programa a estabilidade é uma bandeira que
o PMDB falou e vai fazer, tenho certeza de que
a proposta do Sr. Relator é "a critério do empre
gado", até porque não poderia ser de outra ma
neira, pois, se ocorreu um levantamento judicial
e não foi comprovado judicialmente o infortúnio
da empresa, se o empresáno falseou, mentiu ou
enganou para poder despedir o empregado, não
pode mais voltar a juiz nem ao empresário essa
decisão. Essa de contmuar ou não na empresa,
se a empresa lhe merece ou não confiança, ou,
quiçá, receber a sua indenização, é uma decisão
do empregado que foi burlado e que a Justiça
decidiu para que seja reintegrado, se ele desejar.
(Palmas.)

Tenho certeza, por conhecer os fundamentos
da ação política do Relator, mas é preciso ficar
claro, para que as palavras do Constituinte Au
gusto Carvalho não permaneçam sem resposta,
com a resposta que é indispensável à luta histórica
do PMDBe de uma resposta que traduza a convic
ção e a ação política do Sr. Relator e a própria
transparência do texto, que não poderia, de ne
nhuma maneira, beneficiar ao infrator, beneficiar
a quem tentou fraudar a relação de emprego.

Por isso, a minha questão de ordem, Sr. Presi
dente, se fundamenta em que a palavra do Sr.
Relator-é indispensável para que esta Assembléia
saiba aquilo que já sei, e que a Assembléia tenha
a impressão de que não há nenhuma alteração
naquele dispositivo da errata distribuída a esta
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator-Geral, para a expli
cação.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, eu estava inscrita, chega de
discriminação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Consti
tuinte Raquel Cândido, V. Ex' está inscrita. Há de
V. Ex' convir que foi levantada uma questão de
ordem a respeito de uma matéria de relevância
e que precisa ser esclarecida pelo Sr. Relator. Após
a palavra do Relator e o esclarecimento, pela or
dem de inscrição, a palavra será, com muita hon
ra, de V. Ex'

Com a palavra o Sr. Relator-Geral.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Espero que V. Ex' tenha essa conveniência
o quanto antes.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - S6
posso ter a conveniência pela ordem de inscrição.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs, Constituintes, para deixar bem claro,
o que colocamos é "a critério do empregado".
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, com a palavra a SI"" Consti
tuinte Raquel Cândido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Até que enfim!

Sr. Presidente, o momento aqui vivido nesta
hora e na Subcomissão dos Direitos dos Traba
lhadores e Servidores Públicos, onde agi como
Suplente, e muitas vezes fui recorrida como uma
Suplente que efetivamente decidiria questões vin
culadas ao meu passado e à minha vida pública,
tenho seqüelas em meu próprio corpo e em mi
nha pr6pria mernóría, das lides sindicais. Não sou
do PC, nem do PC do B nem do PeB. Encon
tro-me hoje no PFL porque fui expulsa do Partido
que fundei, o antigo MDB, com parte de sangue,
lutas, aqui colocadas pelo eminente Constituinte
Ronan Tito. Hoje estou no PFL e me sinto no
PFL como um pulmão representando a Amazônia
neste mundo que tenta oxigenar para o reinado
supremo da liberdade e da democracia.

Peço vênia para fazer a explicação de que aqui
não se cometam injustiças. O meu passado, de
1968até 1969,foi fOljadono MR-8. Portanto, cres
ci, e aos 21 anos, quando pela primeira vez "puxei"
cadeia por questões ideológicas, cheguei a uma
conclusão muito triste, meus Companheiros. A
esquerda só se une na cadeia para fazer as suas
lamentações. Portanto, hoje não sou escrava do
capital selvagem que nos discrimina e nos coloca
como subaltemos, com a súbita hipótese de ser
mos a oitava economia do Mundo, quando sabe
mos que somos os trabalhadores escravizados
e famintos.

Portanto, Sr. Presidente, tenho qualificação mo
rai para falar em qualquer partido através do meu
passado de lutas, e do meu trabalho.

Quando não quis servir à ditadura fui "puxar"
um volante de um carro para ser taxista e fundei
o primeiro sindicato dos motoristas na cidade de
Porto Velho. Em 1972,fui para São Paulo. Preci
sa-se fazer história e história se faz com atos.
Aqui não há ninguém, tenho certeza, em sã cons
ciência, que saiba ou que queira porventura a
não estabilidade do trabalhador a não ser aqueles
políticos profissionais que são passageiros da
agonia da Hist6ria deste povo e principalmente
dos trabalhadores. (Palmas.)

Portanto, Sr. Presidente, quero falar solenemen
te a todos os companheiros, não para pedir votos,
porque a campanha política já passou, mas para
pedir o último recurso ao nosso companheiro
LeviDias, que tem demonstrado, como a compa
nheira Maria de Lourdes Abadia, sermos o pulmão
oxigenador dentro do nosso Partido para a demo
cracia e para o restabelecimento, também, da es
tabilidade do trabalhador.

Quero pedir o acatamento - mesmo porque
a minha palavra já foi dada aos companheiros
que aqui exigiram a minha permanência - para
que busquemos o entendimento tão percorrido
e tão requerido pelo eminente Constituinte Ronan
Tito.

Gostaria que a reunião fosse levantada para
que nós aqui não fossemos submetidos como
fomos na Comissão de Ordem Econômica, onde'

se passou em cima do País um rolo compressor
e se matou a soberania.

Não adianta termos estabilidade se a ordem
econômica deste País não for reorganizada. Preci
samos dos votos dos nossos companheiros desta
Comissão na grande Assembléia Nacional Consti
tuinte onde ali,sem sombra de dúvida, todos farão
grandes reflexões e pelo menos a cara-metade
deste País será resgatada.

Peço vênia ao Sr. Presidente e recorro ao meu
grande homem amazônida Almir Gabriel, grande
combatente do velho MDB, grande homem de
luta, que, dentro do possível, escreveu este relató
rio que eu e muitos companheiros sabemos pela
amargura que passou.

Peço clemência para que possamos restabe
lecer um diálogo. Nunca foi bom - e tenho certe
za pela história que tenho no próprio corpo, quan
do se radicaliza - temos que partir para o entendi
mento, ressalvada a minha palavra, o meu com
promisso que assumi até agora com os compa
nheiros progressistas.

Peço vênia, todavia, para que possamos conver
sar, para que possamos ter condições de restabe
lecer a estabilidade, mas com a revisão da ordem
econômica e, principalmente, com a revisão do
subsolo que está nas mãos das multinacionais.
Não é só a estabilidade que está em jogo aqui,
meus amigos, coisas maiores estão.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Sr. Presidente, peço a palavra para con
traditar.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Vasco Alves.

Companheiro, ela estava falando por ordem de
inscrição, não era questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, S.... Constituintes, Srs. Constituintes,
sem dúvida, como muito bem falaram inúmeros
companheiros aqui, esta questão é um verdadeiro
divisor de águas na Comissão da Ordem Social.

Sabemos muito bem como interessa à classe
trabalhadora o instituto da estabilidade no empre
go. E o nosso Partido, o PMDB - e falo aqui
como seu representante da liderança -, sabe
muito bem neste momento histórico onde deve
mos estar.

Não cabe, Sr. Presidente, o questionamento
que aqui foi feito pela ilustre Constituinte Wilma
Maia, porque é preciso se colocar muito claro
que foi a maioria dos membros do PMDB que
na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
gal]lntiram que fosse assegurada a estabilidade
no emprego e o ilustre Relator desta Comissão,
o companheiro de Partido Constituinte Alniir Ga
briel, interpretando com rara fidelidade o compro
misso programático do PMDB,fez inserir no subs
titutivo o instituto da estabilidade no emprego.

E os companheiros que colocaram aqui a posi
ção partidária, o fizeram interpretando com muita
fidelidade os compromissos do PMDB. Eu me
refiro ao companheiro Constituinte Mansueto de
Lavor, ao companheiro Constituinte Ronan Tito,
ao companheiro Constituinte Domingos Leonelli,
ao companheiro Constituinte João Cunha, todos
eles do nosso Partido, defendendo a estabilidade
no emprego.

Portanto, não cabe o questionamento feito pela
companheira Wilma Maia. Eu só queria lembrar
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a S. -Ex" que vamos hoje resgatar, em nome do
PMDB, este compromisso histórico com a classe
trabalhadora, instituindo a estabilidade no empre
go que lhe foi tirada pelo golpe militar de 1964.

Quero apenas que S. Ex" cobre dos seus com
panheiros de Partido quando esta questão for le
vada ao Plenário do Assembléia Nacional Consti
tuinte, que cobre dos seus companheiros de Par
tido que votem assegurando à classe trabalhadora
a estabilidade no emprego, porque hoje aqui, a
maioria do meu Partido,vaigarantir a estabilidade
no emprego a nível da Comissão da Ordem So
cial.

Muitoobrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência concede a palavra, peJa ordem de inscri
ção, ao Constituinte Francisco Kuster.

o SR. CONSmUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, S.... e Srs. Constituintes, muito
já se discutiu e já se tem mais ou menos a tendên
cia dos Srs. Constituintes. Mas quero de forma
muito respeitosa tecer algumas considerações
em tomo de alguns pronunciamentos que ouvi
aqui.

Desejo de todo coração que o meu prezado
amigo e companheiro de Partido Vasco Alveste
nha êxito na sua profecia, realmente desejo, por
que, senão, ficaria numa situação muito delicada
o meu Partido.

Por outro lado, quero fazer uma colocação em
relação ao pronunciamento da eminente colega
da bancada do PFL. Acho que o acordo estará
na votação e no acatamento da proposta do Sr.
Relator. Fiz uma proposta de emenda, que está
na mesa, através de um pedido de destaque onde
pretendíamos ver extirpado dos pleitos dos traba
lhadores a figura do contrato a termo e outras
situações, que contemplasse com isso, contem
plasse a aspiração maior dos trabalhadores brasi
leiros, que seria a estabilidade plena. Mastambém
vou retirar esta minha emenda, este meu pedido
de destaque, para votar a proposta do Sr. Relator.
Parece-me que o acordo passa pelo projeto, pela
proposta do Sr. Relator.

Quero também fazer algumas considerações
com relação ao pronunciamento do Sr. Líder do
PFL. Lamento que os seus patrícios, os nossos
irmãos de além-mar não tenham logrado êxito
nos tempos da estabilidade salazariana, lamento
que eles não tenham tido sucesso naqueles tem
pos, tal foia veemência do Sr. Uder do PFL quan
do classificoua estabilidade como uma conquista
capaz, se vier a ocorrer, segundo o conceito do
emimente Líder,de complicar e inibira mola mes
tra do progresso. Lamento que em Portugal de
Salazar isso tenha ocorrido. Lamento realmente.

Prosseguindo, quero dizer que a estabilidade
para aqueles que acreditam na existência da alma,
é a alma desta Comissão a estabilidade. Qualquer
coisa que saia desta Comissão, qualquer coisa
que se faça, que se exclua a estabilidade, isto
é um corpo sem alma. Para os que são matería
listas, ou melhor, não acreditam na existência da
alma - eu particularmente acredito - a estabi
lidade é a espinha dorsal desta Comissão. Se esta
Comissão concluir os seus trabalhos, sem con
templar a estabilidade, esta Comissão traiu não
só os trabalhadores, traiu a Nação brasileira,traiu
a democracia. Meu caro Presidente, retiroa minha
emenda. (Palmas.)

o SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSmUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, dado o que estã ocorrendo que todos
os autores de destaque estão retirando os seus
destaques para ser votado o Substitutivo na sua
plenitude, eu peço, também, a V. Ex', que retire
o destaque do Constituinte NilsonGibson, porque
não se encontra presente e que nós de plano
passemos à votação neste instante do Substitu
tivo. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Eu gostaria que a Mesa informasse quantos
destaques existem na mesa e os seus respectivos
autores, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exis
tem na mesa os seguintes destaques: do Consti
tuinte NilsonGibson, do Constituinte Mendes Bo
telho, do Constituinte Israel Pinheiro e do Consti
tuinte Francisco Cameiro.

Pela ordem de inscrição, eu vou conceder a
palavra a um dos autores da emenda que é o
Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a estabilidade
no emprego é uma das aspirações mais caras
ao trabalhador. Entendemos assim, e por sermos
do Partido Trabalhista Brasileiro, criado com a
finalidade de dar sustentação à legislação traba
lhista que favoreça a todos os trabalhadores, apre
sentamos um pedido de destaque, porque desejá
vamos e deseja o nosso Partido que a estabilidade
fosse plena ao trabalhador.

Mas, atendendo ao pedido dos nossos colegas,
e na condição de Presidente de um sindicato que
congrega mais de 80 miltrabalhadores deste País,
nós também vamos retirar o nosso pedido de
destaque.

O SR. CONSmUINTE RONAN mo - Ques
tão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex" para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, a pergunta é a seguinte: existe ainda
algum destaque a ser votado?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exis
tem os seguintes destaques:

Esta Presidência, em face de não ter mais ora
dores inscritos, vai, em primeiro plano, decidir
a questão de ordem levantada por V. Ex"

Com relação ao destaque solicitado pelo Cons
tituinte Nilson Gibson, como S. Ex" não está pre
sente a esta reunião, cabe a esta Presidência 
e é uma prerrogativa regimental-, por solicitação
de um dos membros desta Comissão, que é V.
Ex", e o pedido de V.Ex" foia retirada do destaque
a esta emenda, esta Presidência decide pela retira
da da emenda do Constituinte Nilson Gibson.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONsmUlNTE STÉUO DIAS - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A pró
xima emenda é de outro Constituinte que não
é desta Comissão, o Constituinte Israel Pinheiro.

Concedo a questão de ordem a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, eu peço a V. Ex" o mesmo tratamento
à questão de ordem do Constituinte ausente Israel
Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedida pela Presidência. Resolvida a questão de
ordem.

O outro pedido de destaque é do Constituinte
Francisco Carneiro. S. Ex" mantém o destaque
ou retira-o?

O SR CONSmUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rado o destaque. (Palmas.)

Há um último destaque a ser votado que é
do Constituinte Dionísio Dal Prá. S. Ex" retira o
destaque?

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DAL PRÁ
Sr Presidente, eu peço a retirada do nosso desta
que. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Reti
rado o destaque.

O Constituinte João da Mata retirou também
a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DAMATA - Sr.
Presidente, à minha emenda houve pedido de
destaque pelo Constituinte Dionísio que acabou
de pedir a retirada e eu endosso, em vista da
grande dificuldade que temos no momento de
discernir o assunto, pretendendo, conseqüente
mente, prosseguir nos estudos para podermos
levar a plenário uma formulação mais adequada
à realidade brasileíre,

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência vaitomar uma deliberação e depois con
cederá, se for o caso, a questão de ordem a V.
Ex"

Em face da retirada de todos os destaques pre·
sentes à mesa, esta Presidência não tem outra
alternativa regimental senão declarar mantido o
Substitutivo do Relator. (Palmas.)

Esta Presidência resolve suspender por 5 minu
tos a nossa reunião para que os Srs. Constituintes
possam fazer um lanche, para que nós possamos
continuar a votar as matérias.

Está suspensa a reunião.

O SR. PESIDENTE (Edme Tavares) - Está
reaberta a reunião.

A Presidência, antes de passar a palavra para
uma questão de ordem, vai, mais uma vez, solí
citar a compreensão dos Srs. Constituintes para
que nós possamos mais uma vez desenvolver os
nossos trabalhos no menor espaço de tempo.

Trago uma informação que não é muito salutar
para os nossos trabalhos. Estamos aqui com o
art. 2°, que tem 27 incisos e temos na mesa 134
emendas que correspondem praticamente a 50
e tantos por cento dos destaques solicitados. Essa
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matéria é importantíssima, porque vamos conse
guir retirar,votar ou aprovar, ou rejeitar destaques
que representam 55% dos destaques solicitados.
Concedo a palavra ao Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, Sr. Relator, SI"" e Srs. Constituintes.
Pedi a palavra para fazer um registro da maior
importância.

Infelizmente, Sr. Presidente, às vezes, consta
tamos em outras Comissões cenas até de pugi
lato. Essa Comissão da Ordem Social, esta noite,
deu uma demonstração de civismo, principal
mente de prática democrática. Todos, sem exce
ção, tiveram uma visão histórica deste País, do
que deveria fazer esta Comissão. Neste momento,
estamos traçando o perfil de um novo Brasil, e
esta Comissão quis apresentar um projeto gene
roso que deve ficar registrado. Não tivemos uma
só discordância. É a Comissão da Ordem Social
que remete ao Plenário, uníssona, somando um
projeto que quer desenhar um Brasil mais frater
no, com uma relação mais humana entre patrão
e empregado, porque, afinal de contas, somos
filhos da mesma Pátria. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTIA 
Sr. Presidente e nobres Constituintes, quero tam
bém fazer um pequeno registro. Ontem, assistí
mos e tivemos informações de episódios lamen
táveis e que realmente não dignificam esta Casa.
Hoje, tivemos uma demonstração de grandeza.
Desde ontem, juntamente com vários colegas,
inclusive do Partido dos Trabalhadores e dos de
mais Partidos, procurei todas as formas possíveis,
aqui, para evitar um confronto. Se existe alguma
coisa em que acredito é na conciliação, e no diálo
go.Hoje,foidado uma demonstração de grandeza
pelo Constituinte João da Matta. Quero cumpri
mentá-lo, porque havia um grande grupo de
Constituinte apoiando uma emenda de sua auto
ria, entre eles eu. Queríamos, em primeiro lugar,
demonstrar que ninguém é contra trabalhador.

Em segundo lugar, queremos que esse debate
continue em outras Comissões. A nossa posição
de hoje não é um compromisso antecipado de
futuras votações. Achávamos que não tínhamos
o direito de estabelecer um confronto em tomo
de um assunto momentoso, Importantíssimo, que
é a grande expectativa dos trabalhadores brasi
leiros Não poderíamos sonegar que esse assunto
chegasse de uma forma pacífica, civilizada até
às etapas seguintes na Comissão de Sistemati
zação e no grande debate, no Plenário da Consti
tuinte, onde serão decididos esses problemas,
tanto da Reforma Agrária como o da estabilidade.
Queremos levá-los de uma forma civilizada, que
dignifique esse Parlamento. Queremos portas
abertas para o diálogo e tem muito o que decidir
juntos, desde que haja concessões recíprocas e
compreensão mútua. Queria fazer esse registro,
porque penso que foi uma demonstração de gran
deza, de convívio democrático e haveremos de
colher alguns frutos, graças a essa transigência
demonstrada, hoje, aqui. (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -A Pre
sidência passa a anunciar os destaques ao inciso
n. O destaque, cuja emenda substitutiva tem o
número 0975-8 do Constituinte Cunha Bueno e

a de n° 1247 do Constituinte Eduardo Jorge e
a de n° 656-2 de autoria do Constituinte Paulo
Paim.

Concedo a palavra ao Constituinte Augusto
Carvalho para questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Ouvi essa preocupação de vários Colegas
Constituintes e gostaria de sugerir à Presidência,
porque, quem sabe, poderíamos iniciar a coleta
desses bons frutos a que se refere o nobre Consti
tuinte AdylsonMotta a partir de um tema momen
toso e esse espírito de magnitude que reinou na
Casa. Talvez isso nos impulsionasse a tratar, des
de logo, de uma proposta, a mais ampla possível,
a questão da jornada de quarenta horas.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Infeliz
mente, a Presidência tem que cumprir o Regi
mento, inclusive a decisão do Plenário, reafirman
do o Regimento, que foiaquela de seguir a ordem
dos pedidos de destaques. Com a palavra o Cons
tituinte Cunha Bueno para defesa da sua emenda.
Solicitaria aos Srs. Constituintes que consideras
sem a importância da retirada de suas emendas
que o fizessem para melhor andamento dos nos
sos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, a Emenda n° 0975-8 que apresen
tamos tem a seguinte redação:

" § 2°: O seguro-desemprego será fínan
ciado por parcela do Fundo de Seguridade
Social (art. 34) que constituirá um fundo de
garantia coletiva do emprego, com adminis
tração tripartite."

O texto do ilustre Relator diz:

"Os recursos do Fundo de Garantia do
patrimônio individualintegrarão o orçamento
do Fundo Nacional de Seguridade."

O Sr. Presidente, apresentamos essa rnodífl
cação para especificar apenas que "a adminis
tração do Fundo será constituída de empregados,
empregadores e governo paritariamente. Tal prin
cípio, em entidades do gênero há que se impor
segundo a praxe intemacioal, sobretudo da Orga
nização Intemacional do Trabalho".

Por essa razão, queremos dar uma adminis
tração tripartite, administração desse recurso, pa
ra que o empregado, o empregador e o govemo
possam gerir essa massa de recursos em bene
fício do trabalhador.

Essa a proposta que faço a qual peço votação
dos ilustres Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Faria
uma consulta ao nobre Constituinte Cunha Bue
no, sobre o destaque de S. Ex" Trata-se do §
2° ou do inciso li? O § 2° do Substitutivo trata
do seguro-desemprego. Pode serque a colocação
esteja errônea. Aliás, não existe o § 2°, para esse
caso. Ele existe,mas se refere ao Fundo de Garan
tia do Patrimônio Individual. O § 1° refere-se ao
seguro-desemprego. Talvez tenha havido um lap
so de V. Ex" quanto ao parágrafo que é o § 1°
do art. 2°

O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO - V.
Ex' tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência fará a correção relativa ao parágrafo e

vai corrigi-lo. Dê-se ao § 1° do art. 2° do Substí
tutivo da Comissão da Ordem Social..."

Neste caso, só existe a emenda de V. Ex' e
não mais aquelas, as quais tive a oportunidade
de anunciar, porque as outras são quanto ao inci
so 11 do art, 2° e a Emenda do nobre Constituinte
Cunha Bueno trata do § 1° do art. 2° que seria
apresentada posteriormente. Está correto, Ex'?

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Correto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -Aguar
darei para a apreciação da emenda do destaque
de V.Ex'

Temos um destaque do Constituinte Eduardo
Jorge de rr 1247.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Pela ordem, Sr Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o autor da emenda, o Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE
Retiroo meu destaque e apoiarei o do Constituinte
Paulo Paim que fará, em seguida, a exposição.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rado o destaque. Há apenas um destaque ao art,

2°, inciso 11 do Constituinte Paulo Paim, de rr
656-2.

Tem a palavra o Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSmUINTE PAULOPAIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, serei breve. O nosso
objetivo foi simplesmente resgatar o que foi apro
vado na Subcomissão dos Direitos dos Trabalha
dores que define que "seguro-desemprego, pro
porcional ao salário da atividade, nunca inferior
a um salário mínimo para cada trabalhador que,
por motivo alheio à sua vontade, ficar desem
pregado por prazo compativel com a duração mé
dia do emprego". Essa a redação que, na Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores foi apro
vado por ampla maioria. Por isso, entendemos
de remeter, mais uma vez, a este Plenário.

O SR. CONSTITUINTE GANDI JAMIL- Sr.
Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE GANDI JAMIL - Sr.
Presidente, apenas para dirimir uma dúvida. Te
nho uma Emenda de n° 719-4 que foi aprovada.
Gostaria de saber onde a mesma foi inserida pelo
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
poderia repetir?

O SR. CONSTITUINTE GANDI JAMIL - A
Emenda de n° 719-4 foi aprovada. Gostaria de
saber do Relator onde S. Ex' a incluiu?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte, é referente ao art. 2°, inciso 11.

O SR. CONSmUINTE GANDI JAMIL - Refe·
re-se ao § 2° do art. 2°

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - En
quanto a assessoria informa, há a possibilidade
de continuarmos os trabalhos sobre o destque
do Constituinte Paulo Paim, referente ao art. 2°,
inciso 11. Com a palavra o Relator Almir Gabriel
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para apreciação da emenda do Constituinte Paulo
Paim.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, consideramos que o teor
da proposta do Constituinte Paulo Paim é absolu
tamente correto. Todavia, apenas por uma ques
tão redacional, colocamos listados os princípios
na primeira parte, naquilo a que se refere aos
direitos. A operacionalízação desses direitos se
segue logo após. Pela colocação que fizemos,
é certo que fica garantida a condição de: 1) asse
gurar o direito na listagem que fizemos em relação
ao art. 2° em termos dos seus incisos. Os pará
grafos é que resolvem como fazê-lo.
Solicitaria ao nobre companheiro que tomasse
conta desse esquema apresentado ao nosso
Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência vai colocar em votação.

OSR CONSTITUINTEPAULOPA/M-Sr Pre
sidente, frente ao exposto pelo Relator em que
contempla a nossa emenda, retiramos a proposta
e encaminhamos os trabalhos. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
havendo nenhum pedido de destaque, a Mesa
declara a permanência do inciso 11 do art. 2° do
Substitutivo.

Passaremos, agora, ao inciso IV do art. 2° Há
apenas um destaque do Constituinte Juarez Antu
nes, de n- 118-8. V.Ex' deseja a palavra? A Emen
da é de autoria do Constituinte Vivaldo Barbosa,
cujo destaque foi solicitado pelo Constituinte Jua
rez Antunes.

o SR. CONSTITUINTEJUAREZANTUNES
Na verdade, fui eu quem entregou esse destaque
do Constituinte Vivaldo Barbosa. Retiro essa
emenda, porque tenho em mente, aqui, a aprova
ção de uma outra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Man
tido o dispositivo do Substitutivo.

No inciso Vdo art. 2° temos os seguintes desta
ques: o de n91260 do Constituinte Eduardo Jorge;
o de n° 334-2 do Constituinte Francisco Kuster;
o de rr 1425-5 do Constituinte Israel Pinheiro
Filho; o de rr 367 do Constituinte Júlio Consta
milan e o de n° 655·4 de autoria do Constituinte
Paulo Paim; o de rr 334-2 de autoria da Consti
tuinte Abigail Feitosa. Vou repetir: os destaques
são os de nOS: 1260, 334-2, 1425-5, 367, 655·4
e 334-2.

Tem a palavra o Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, a
emenda de n" 1260 visa incluir no inciso V a
questão das pensões e dos proventos da aposen
tadoria Esse o aspecto da emenda, abordado
depois da nova redação do Sr. Relator, que gosta
ria de ver incluído. Assim, a redação passaria a
ser a seguinte: "Reajustes de salários, remune
rações, vencimentos, pensões e proventos da
aposentadoria, de modo a lhe preservar, perma
nentemente, o poder aquisnívo, sem prejuízo da
sua elevação real, mediante acordo ou sentença
normativa".

Da emenda original, esse o aspecto preservado,
"a inclusão de pensões, proventos da aposenta
doria", equiparando a esse critério já incorporado

pelo Sr. Relator a salários, remunerações e venci
mentos na forma do seu reajuste. Esse o sentido
da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Relator-Geral.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Cosntituintes, prezado Constituinte
Eduardo Jorge. Colocamos na listagem, aqui, os
direitos do trabalhador e na sua proposta que
tem "proventos de aposentadoria e pensões" que
corresponde à seguridade. Deixamos, aqui, ape
nas coisas restritas aos direitos do trabalhador,
relacionados a salários.

No que refere à seguridade, esse será um tema
a ser tratado especificamente. Solicitaria ao nobre
Constituinte que tomasse em conta esse reparo.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Nobre Relator, essa questão proposta, aqui, pode
rá ser votada, abordada por ocasião da discussão
da questão da "aposentadoria-seguridade". Não
vejo inconveniente em ela seja garantida, desde
já, como um princípio e ser melhor abordada,
desdobrada, aprofundada lá na Comissão de Sis
tematização. Nesses incisos, há um mais na frente
sobre aposentadoria que é bem mais sintético
e singelo. Caberia, já nesse inciso, garantir esse
mecanismo, esse reajuste automático, acompa
nhando as valorizações da mesma forma que os
salários.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Gos
taria de colocar o art. 16 cuja redação é a seguinte:

"Os proventos da inatividade serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sem
pre que se modificar a remuneração dos ser
vidores em atividade, bem como sempre que
for transformado ou reclassificado o cargo
ou função em que se se deu a aposentadoria
ou a reforma."

Há um outro item: "Preserva a irredutibilidade
do salário e do vencimento". No meu entender,
já estão contempladas no texto todas as propo
situras de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, pela ordem. Acato a sugestão do
Sr. Relator. Retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte, Eduardo Jorge, V.Ex" retira a emen
da?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Eu retiraria a emenda, mas estou recebendo um
a informação do companheiro do PMDB, Vasco
Alves, que aquele artigo se refere a servidores.
Voltoatrás, porque penso que é importante man
tê-lo, o artigo se refere a todos os servidores. O
art 16 diz respeito apenas aos servidores. Tentei
agilizar o trabalho para retirá-lo, mas não é possí
vel, porque os outros trabalhadores ficariam fora
desse esquema.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Constituinte Eduardo Jorge, V. Ex" me permite
um aparte?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Com prazer.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Há no contexto do art. 15 e do 16 a referência

aos servidores públicos. No contexto da parte da
previdência há a disposição da irredutibilidade dos
proventos da aposentadoria que atingem também
aos aposentados pela CLT. No art. 35, 6° "irreduti
bilidade do valor dos benefícios".

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Agradeço a contribuição do Constituinte Jorge
Uequed. Al,trata-se de "irredutibilidade". No caso,
trata-se de "reajustes, acompanhamentos simul
tâneos com as categorias". Apesar desses dispo
sitivoslevantados pelo Constituinte Jorge Uequed,
seria interessante que as pessoas de aposenta
dorias fossem integralmente contempladas com
os salários e as remunerações, conforme o pro
posto no inciso V.Ajudado pelo Constitumte Vas
co Alves, seria conforme a redação da Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) -Insisto em
que no conjunto do relatório, já está contemplada
exatamente a propositura de V. Ex" pela comina
ção de "irredutibilidade e reajuste de salários",
além de "irredutibilidade do valor real de benefí
cios". Na parte que correspondente à pensão e
à aposentadoria estaria garantido. Penso que nos
itens V e VI do art. 2° estariam também as suas
proposituras. Apenas foram divididas, segundo o
critério feito antes.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
-Sr. Presidente, para um esclarecimento. Tenho
a impressão de que o Constituinte Eduardo Jorge
tem razão. O texto do art. 2°, item VII que aprova
mos na Subcomissão dos Direitos dos Trabalha
dores tem a segumte redação: "Reajuste automá
tico mensal de salários, remuneração, pensões
e proventos de aposentadoria pela variação do
índice do custo de vida". Pelo texto do nosso
Relator, não estabelece a época em que se deva
fazer esse reajuste. Conforme a intenção do Go
verno, ele poderá fazer os reajustes semestrais
ou anuais com enorme prejuízo para os trabalha
dores como tem acontecido ao longo de tantos
anos.

Entendo que deve ser fixadono texto para evitar
que se faça injustiça na lei ordinária, que se re
constitua o texto já aprovado na Subcomissão
que manda fazer mensalmente esse reajuste, por
que é mensalmente que o trabalhador e o servidor
público recebem os seus salários.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, no meu entender, a redação do item V
está mais abrangente, porque, além do reajuste
ele prevê o aumento. Reajuste de salários, remu
neração e vencimentos, de modo a lhes preservar
permanentemente o poder aquisitivo, sem pre
juízo de sua elevação real, mediante acordo ou
sentença normativa. Quer dizer, ao revés de ape
nas fazer o reajuste para ajustá-lo à situação vigen
te, o que se pretende, aqui, no nosso texto é sem
prejuízo da elevação real.

Achamos que a palavra "mensal" contempla
uma situação conjuntural, em que a inflação é
aguda, grave e excepcionalmente grande. Mas a
idéia que temos é que na medida em que essa
própria Constituição tem que ter uma visão de
30, 40, 50 anos, que essa situação de transito
riedade - que espero que seja - de inflação
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galopante, que ela estaria garantida, dando ao
trabalhador exatamente a condição de defesa
mensal, quinzenal, semanal, na medida em que
a palavra "preservar permanentemente" inclui até
diário. Então, na verdade, a questão .

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Não estabelece, pode ser três meses. Perma
nentemente ele pode fazer o índice acumulado
da inflação durante seis meses.

O SR. RELATOR(Almir Gabriel) - Permanen
temente é constantemente, todo o tempo que
for necessário...

O SR. CONSTITQlNTE FLORICENO PAIXÃo
- Vai depender de lei ordinária.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Apenas a
colocação "mensal", no meu entendimento, indo
para a Constituição, e sendo essa Constituição
um instrumento legal, que deve demorar 30, 40,
50 ou mais anos, que ela não deve refletir apenas
a situação conjuntural, mas deve também refletir
uma perspectiva de longo tempo.

O 8R. CONSTITUINTEVASCOALVES- Pela
ordem, Sr. Presidente.

Aparte de pensão, Sr. Constituinte, está prevista
no capítulo da seguridade social, na medida em
que afirma a irredutibilidade. Se afirma a irreduti
bilidade, é claro que é mantida a capacidade de
aquisição.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Tem
a palavra V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, primeiramente gostaria de escla
recer - eu estava aqui numa conversa paralela
com o Constituinte João da Mata - que da emen
da 1260 o único aspecto que estou mantendo
é a questão de pensões e aposentadorias, incluído
na redação n"5 do nosso Relator. Esta é a primeira
observação importante.

A questão do reajuste mensal e do índice do
custo de vida estou abstraindo esta parte da
emenda - considero que está, de certa forma,
contemplada na redação do art. 5° - e estou
batendo apenas na inclusão de pensões e aposen
tadorias junto com salários e remunerações. Esta
argumentação última do Sr. Relator, quem pres
tou atenção, viu que é uma razão a mais para
que as pensões e aposentadorias estejam aqui,
porque ele está prevendo para salários, remune
rações e vencimentos um dispositivo - que é
esse aumento, essa elevação real mediante acor
dos - que em hora nenhuma, em local nenhum
está previsto para pensões e aposentadorias. En
tão, essa argumentação do Constituinte Almir Ga
briel vem em reforço da minha tese, que é preciso
colocar aqui também - esta questão das pensões
e aposentadorias.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Relator.

O Slt RELATOR (Almir Gabriel) -A sua pro
posta, então, Constituinte Eduardo Jorge, é de
que ficaria reaiuste de salários, remunerações e
vencimentos, de modo a lhes preservar perma
nentemente o poder aquisitivo, apenas incluindo
aí remuneração, pensões e proventos de aposen-

tadoria, acrescentando esse termo; dispensa, ain
da, a parte de reajuste automático mensal.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
De acordo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
algum contraditório?

O SR. CONSTITQlNTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares ) - V.
Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Quero dizer a V.Ex', Constituinte Eduardo Jorge,
que a sua disposição, na verdade, encontra funda
mentação no resguardo da especificidade dos ter
mos técnicos. Portanto, para ampliar a segurança,
retiro o meu adendo e coloco-me favorável a ela.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Haven
do consenso, a Presidência coloca em votação.

Os Constituintes que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.)

Aprovado
Em face da aprovação do destaque da emenda

do Constituinte Eduardo Jorge, pelo Regimento
Intemo da Assembléia Nacional Constituinte os
demais destaques ficam prejudicados.

O SR CONSTITQlNTE FRANCISCO KUSTER
- Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITQlNTE FRANCISCO KÜSTER
- Tenho um destaque que não está contemplado
nesse adendo. Mas com o intuito de facilitar e
agilizar - porque o meu entendimento é que
teriamos até que discutir e submeter à votação
- vou retirar esse destaque. Mas quero fazer a
observação porque eu poderia tranquilamente 
tenho o Regimento a minha frente que contem
plaria este direito meu. Mas vou retirar esse des
taque.

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Passa
remos agora ao inciso VI, com destaques do
Constituinte Juarez Antunes, de rr 111/1; do
Constituinte Francisco Küster, de n° 34311 e da
Constituinte Abigail Feitosa, n° 343/1. Acontece
que relativamente aos dois destaques, o destaque
foi requerido pelo Constituinte Francisco Küster
mas coincide que os números são idênticos 
343/1. O outro é da Constituinte Abigail Feitosa
que apenas apresentou o requerimento de desta
que à emenda proposta pelo Constituinte Fran
cisco Küster, daí a razão pela qual retiro o desta
que solicitado pela Constitumte Abigail Feitosa,
permanencendo o destaque e a emenda do Cons
tituinte Francisco Küster, 343/1.

Com a palavra o Constituinte Juarez Antunes
para o seu destaque de n- 11111.

O SR. CONSTITUINTEJUAREZ ANTUNES 
Retiro este destaque por estar comtemplado por
outro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rado o destaque.

Com a palavra o Constituinte Francisco Küster.

- O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
-Sr. Presidente, quero ouvir do Relator o entendi-
mento dele com relacãc a dois conceitos. Aqui

diz o seguinte: irredutibilidade de salário ou venci
mento. Propus o seguinte: irredutibilidade de salé
rio ou remuneração, porque, a meu ver, remune
ração contempla o universo do que percebe o
trabalhador. Se o Relator tiver uma argumentação
mais forte, mais convincente, poderia até retirar.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - A leitura
que fizemos, Sr. Presidente, Srs, Constituintes, é
de que se incluirmos as remunerações, correre
mos o seguinte risco, especialmente em relação
aos funcionários públicos: no momento em que
eles tiverem sido designados para locais distantes,
em que têm gratificação devido ao local, devido
à área em que estejam, a insalubridade, enfim,
coisas desse tipo, que na hora de retomarem para
as suas cidades, para as capitais, não haveria co
mo retirar essa condição a mais que ele ganhou
em função de estar sendo remunerado pela con
dição especial. De maneira que achamos que o
vencimento, sim, estaria garantido, mas as gratifi
cações, se for colocada a terminologia remune
ração, também mestariam garantidas, mesmo
que ele tivesse que voltar para o centro, para a
cidade. Quisemos exatamente preservar e valo
rizar aquele trabalho especial que a pessoa pode
executar quando está fora da sede.

Solicitamos ao prezado Constituinte que enten
da exatamente esta variação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Francisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, vou retirar esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rado o destaque, permanece o inciso do subs
titutivo.

Para o inciso VIU, temos apenas um destaque
do Constituinte Israel Pinheiro Filho.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, quero contraditar. Não é possível, Ja
mais em nenhum regimento se exigiu a presença
física de quem requeresse esse destaque. Exigiu
se, formalmente, uma apresentação de destaque.
Se houve, vamos respeitar. E ao Constituinte Israel
Pinheiro tudo; o que é isso? Isso é uma brinca
deira. Não há precendente, e se houver vou reque
rer daqui, e começo daqui a contestar e a brigar
Sr. Presidente. Isso não se faz com nenhum Cons
tituinte, com nenhum Membro da Comissão, mui
to menos alguém que, se requereu, se atendeu
ao Regimento... Desafio a Presidência e me dizer
onde diz que deve haver a presença física. Em
nenhum momento do Regimento Interno, em ne
nhum momento do Regimento da Comissão. Isso ,
é um absurdo. E vamos cumprir a lei, não é,
Sr. Presidente? O companheiro requereu o desta
que, o Companheiro Israel Pinheiro, e ele vai ter
o destaque. Vai ter mesmo, de qualquer forma,
Sr. Presidente. (Risos.)

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, peço que seja mantida a redação
do relatório, por julgar que ela interessa muito
mais ao trabalhador do que o destaque pedido
pelo Constituinte Israel Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A Pre
sidência solicita ao nobre Constituinte Gastone
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Righi que permita a esta Presidência manter a
ordem dos trabalhos, não permitindo qualquer
desrespeito às decisões desta Presidência.

Por uma questão de ordem, concedo a palavra
ao Constituinte Ronan TItO.

o SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, por entender que a redação do relató
rio atende mais aos trabalhadores que o objeto
desse relatório, peço que seja mantida a redação
do relatório e que seja arquivada a emenda do
Constituinte Israel Pinheiro Filho. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares) -Coloco
em votação.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com o destaque do Constituinte Israel Pinheiro
Filho se pronunciem de pé; os que estiverem em
contrário permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada e retirada a emenda. (Palmas.)
Vamos ao inciso IX. Há um destaque, cuja

emenda tem o n° 0973, do Constituinte Cunha
Bueno; outro destaque do Constituinte Juarez An
tunes - n° 119/6 e outro do Constituinte Dionisio
Dal Prá de n° 732/1.

Com a palavra o Constituinte Cunha Bueno
para defesa de sua emenda.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, gostaria que passasse a minha vez
porque estou procurando...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - É a
de rr 0973/1. Concedo a palavra ao Constituinte
Cunha Bueno para se pronunciar, pela ordem
de entrada do requerimento de destaque.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, foi renumerado o substitutivo do Rela
tor e as minhas emendas foram feitas no anterior.
Então, preciso de algum tempo para poder procu
rar, Sr. Presidente. Solicitaria, para não atrapalhar
o trabalho da Comissão, que V.Ex"desse a palavra
a um outro Constituinte e voltasse a mim, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTEJUAREZ ANTUNES 
Sr. Presidente, retiro a emenda por já estar com
tem pIada no substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rada a emenda.

Com a palavra o Constituinte Dionísio Dal Prá,
Emenda na 732/1.

O SR. CONSTITUINTEDIONISIO DALPRÁ
Também retiro, Sr. Presidente, porque também
já verifiquei que está contemplada no substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Por
tanto, na Mesa apenas o destaque do Constituinte
Cunha Bueno, 0973, e que a Presidência aguarda
a palavra de S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Quem é que perguntou se eu já achei?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Gostaria de saber se foi algum Constituinte. Se
não foi Constituinte, Sr. Presidente, gostaria que
V. Ex' tomasse providência, porque o Plenário tem

pessoas que não são Constituintes, dando palpite
em trabalho de Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -APre
sidência não permitirá qualquer espírito diferente
daquele do respeito a todos os Srs. Constituintes.
Portanto, esta Presidência, como não viu, não po
derá tomar as devidas providências (palmas) mas
V.Ex" continua com a palavra. Não pude identi
ficar, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, também não vi, mas ouvi.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Quan
do comentei a V. Ex" que não vi a pessoa, nem
ouvi, nem vi a pessoa.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, a justificativa da nossa emenda é a
seguinte: a matéria, como vem tratada no substi
tutivo pode consagrar várias injustiças a diversas
categorias do empregador, industriários, comis
sionados. Ademais, parece-nos que o fato de fixar
se a forma e parâmetros para o pagamento da
gratificação natalina, não devem caber num texto
constitucionaL Razão pela qual remetemo-los à
lei ordinária, aliás, de acordo com a prática vigen
te, podendo o Congresso Nacional, ante mudan
ças sociais e econômicas do País, restabelecer
modificações no sistema, quando isto atenda me
lhor aos interesses dos trabalhadores.

Esta é a justificativa.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, há uma divergência aqui, não sei se
foi erro de impressão; no destaque apresentado
pelo Constituinte Cunha Bueno está dizendo: dê
se ao inciso 'IlIl,art. 2°, do substitutivo da Comis
são da Ordem Social o seguinte...

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Foi
renumerado.

O SR. CONSTITUINTE RONANTITO- Então
é só isso. Obrigado

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência colocará em votação o destaque do
Constituinte Cunha Bueno.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com o destaque permaneçam sentados; os que
estiveram contrários levantem-se.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Quem
estiver a favor da emenda do Constituinte Cunha
Bueno permaneça como está e quem estiver con
tra e a favor do inciso do Relator fique de pé.

O SR. (Não identificado) - Sr. Presidente, acho
que houve, novamente, má interpretação na sua
declaração. Tenho a impressão que o desejo da
maioria é fazer com que permaneça no texto do
Relator o benefício das pensões e salários.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Para
permanecer o texto do Relator terá que ficar de
pé. (Risos.)

A Presidência, para melhor justiça, resolve fazer
a votação nominal. (Pausa.)

Solicito do Constituinte Hélio Costa que come
ce a chamada nominal, anotando o sim.

Quero esclarecer aos Srs. Constituintes que vo
tando o "sim" estarão votando favorável à Emen
da Cunha Bueno. Os que votarem "não" estarão
com o texto do Relator.

(Procede-se à chamada.)

O Constituinte Adylson Motta fará a anotação
dos que votarem não.

(Procede-se à Votação.)

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.
Ex"tem a palavra para o processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA
Eu apenas queria esclarecer este item, por exem
plo, ele se refere ao 130 salário, pago conforme
a remuneração de dezembro. Acontece que mui
tas categorias têm férias em dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Quero
mformar a V.Ex" que só poderá falar a respeito
do processo de votação.

Continua o processo de votação.
RESPONDEM À CHAfI1ADA E VOTAM "SIM"

OS SRS.CONSrrraJI'ITES:

TItulares

Adilson Motta - Alarico Abib - Cunha Bueno
- Dionísio Dal Prá - Edme Taveres - Eduardo
Moreira - João da Matta - Max Rosenmann
- Orlando Bezerra - Osvaldo Bender - Oswaldo
Almeida - Roberto Balestra - StélíoDias.

RESPONDEM À CHAfI1ADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSrrrUINTES:

TItulares

Almir Gabriel - Augusto Carvalho - Benedita
de Silva - Borges da Silveira - Bosco França
- Carlos Cotta - Carlos Mosconi - Célio de
Castro - Domingos Leonelli - Doreto Campa
nari - Edmilson Valentin - Eduardo Jorge 
Fábio Feldemann - Floriceno Paixão - Fran
cisco Küster - Gandi Jamil - Geraldo Alckmin
- Geraldo Campos - Hélio Costa - Ivo Lech
- Jacy Scanagatta - João Cunha - Joaquim
Sucena - Jorge Uequed - José Carlos Sabóia
- José Elias Murad - Juarez Antunes - Júlio
Costamilan - Levy Dias - Mansueto de Lavor
- Maria de Lourdes Abadia - Mário Uma 
Mattos Leão - Mauro Sampaio - Mendes Bote
lho - Nelson Seixas - Osmar leitão - Paulo
Paim - Raimundo Rezende - Renan Calheiros
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Nedel
- Salatiel Carvalho - Teotônio Vilela Filho -
Vasco Alves - Wilma Maia

Suplentes

Odacir Soares - Raimundo Bezerra - Raquel
Cândido.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
ram "SIM" 13 Srs, Constituintes e "NÃo" 50.

A emenda foi rejeitada.
Art. 20

, item X - destaques: Mendes Botelho
- 505/3; Francisco Küster 351-1, Paulo Paim,
654-6, Floriceno Paixão, 160-9, Edmilson Valen
tim,280-0.

Vou repetir: 505, 335, 654, 160 e 280.
Com a palavra o Sr. Constituinte Mendes Bo

telho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Srs. Constituintes, é preciso que se estabeleça
o valor do salário-família. Então, a nossa proposta
é simples, e estamos propondo que esse valor
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seja 10% do salário mínimo por filho ou depen
dente menor de 21 anos, bem como ao cônjuge,
desde que não exerça atividade econômica, e no
filhoinválido de qualquer idade. O salário-família,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, já é uma con
quista consolidada pelo direito do trabalho pátrio,
e assegurada a todos os trabalhadores, indepen
dente do nível de renda, razão pela qual o PTB
luta pela sua manutenção, e no valor de 10%
do salário mínimo.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a todo momento temos
informado que o que inspirou este Relatório. Foi
a possibilidade de, através dos mecanismos da
ordem social aqui consubstanciados, nós poder
mos atingir todos os trabalhadores e, principal
mente, os trabalhadores de baixa renda, aqueles
que se situam em 1, 2, 3, se tanto, 4 e 5 salários
mínimos, Nesse sentido, o que estamos propondo
no Relatório,no item X,salário-famíliaaos depen
dentes dos trabalhadores de baixa renda, prevê
e contempla a hipótese de: 10

- não aumentar
as despesas da Previdência Social com este con
junto das pessoas a serem atendidas; 2· - que
se consiga aumentar substancialmente a remune
ração do salário-família,por dependente, em fun
ção, primeiro, do tamanho da família, segundo,
do menor salário recebido por cada qual. Assim,
a nossa proposta admite a hipótese de que se
dê ao trabalhador de 1 salário mínimo a possíbr
lidade de dar 20% por dependente. Isso signifi
caria que, ao final do mês, ele teria o seu salário
de 1 mil e 600 cruzados, hoje, e mais 1 mil e
600 cruzados referentes ao salário-família, o que
significa dobrar o seu salário. No de 2 salários,
se teria 15%, o que lhe garantiria 4 mil e 400.
Noterceiro salário, de 4 mil e 800, lhe daria mais...
Enfim, e viria progressivamente regredindo até
chegar a 5 salários mínimos e daí para diante.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Mas onde está isso aqui?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
com a palavra o Sr. Relator-Geral.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Masonde está isso aqui? O Sr. Relatorestá falando
de Marte,se não consta do texto.Mas o Sr. Relator
está falando de coisas que não constam do texto.

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - E daí para
diante a hipótese era de !iue esse salário-família
pudesse ser dispensado. E claro que isso contem
pla a necessidade de ser depois apresentada uma
leique regulamentasse exatamente este caso, que
era a da possibilidade de se ter um reforço do
salário daqueles que têm menor salário, isto é,
entre 1 e 5.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI -
V. Ex" está em Marte.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Mas Sr. Presidente, eu protesto porque há coisas ...
É uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V.Ex"
deverá aguardar a ordem para a questão de ar-

demoEstá em primeiro plano o Constituinte Flori
ceno Paixão. Depois concederei a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, o nobre Relator discorreu sobre
as intenções dele em relação à futura regulamen
tação desse dispositivo que não menciona o per
centual para o salário-família. Nós votamos, na
Subcomissão dos Trabalhadores, o percentual de
10% do salário mínimo, por filho ou dependente
menor de 14 anos, bem como por filho menor
de 21 anos e do cônjuge, desde que não exerçam
atividade econômica, e por filho inválido de qual
quer idade, que é objeto, exatamente, da minha
proposta. .

Sr. Presidente, entendo que devamos, aqui, co
locar o percentual. Do contrário, podem as inten
ções nobres, do nobre Relator, não ser acolhidas
na Leiordinária e não podemos delegar à lei ordi
nária o estabelecido desse percentual, quando po
demos, justamente aqui e agora, reproduzir no
texto do Relator aquilo que foi já aprovado por
unanimidade na Subcomissão dos Trabalhadores
e Servidores Públicos. De modo que não vejo,
não está mencionado em parte nenhuma esse
desejo do nobre Relator. De modo que insisto,
Sr. Presidente para que se mantenha o percentual
de 10%, em homenagem aos integrantes daquela
Subcomissão, que votaram, por unanimidade, es
se percentual. Era isso que eu queria dizer, Sr.
Presidente.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, temos certeza absoluta
de que o trabalho deste Congresso há de conti
nuar profícuo e há de continuar voltado para os
interesses do trabalhador. Entendemos que, no
momento que fixarmos, agora, em 10%, e que
isso abranja os trabalhadores que ganhem 20,
30, 40, 50 salários mínimos, na verdade, estamos
fazendo carrear para esses trabalhadores um per
centual que nada agrega, em nada altera os seus
respectivos salários.

CreIO, no entanto, que se nós aqui chegarmos
em detalhe, que seria de regulamentação de lei,
que nós, evidentemente, correríamos o risco de
fazer cair tudo. O que acho e confio é de que
este mesmo Plenário, através de seus represen
tantes, poderá, perfeitamente, num compromisso
com o povo, com a Nação, com os trabalhadores,
fazeraparecer, aproximadamente, uma lei que ga
ranta exatamente esta condição, já que ela não
oneraria a Previdência Social, ela não acarretaria
problemas para as empresas e ela também garan
tiria uma situação de compensação maior para
o trabalhador de baixa renda, de 1, 2, 3, 4 e 5
salários mínimos. Como está posto, corremos os
risco de fazer com que...

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. RELATOR (AlmirGabriel)-Já o conce
do. De fazer com que este benefício, ao invés
de atingir principalmente os valores de baixa ren
da, os trabalhadores de baixa renda, se tenha diluí
do ele em outros trabalhadores. Concedo o aparte
aV.Ex'

O SR. CONSTITUlNTE MENDES BOTELHO
- V. Ex' pode estar muito bem intencionado,
mas nós poderíamos aí, agora, garantir o mínimo
de 10%, porque os trabalhadores não podem ficar
no campo das boas intenções, porque estamos

escaldados. Depois, depende de 559 e não de
64, porque aqui só tem gente boa, nesses 64,
e ainda tem o Presidente da República, lá em
cima. Ele não está muito interessado. Então ...

O SR. RELATOR (Alrmr Gabriel) - Eu tenho
hiperprosexia e dá para atender mais de uma coi
sa ao mesmo tempo.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Ótimo, há pessoas que conseguem chupar
cana e assobiar ao mesmo tempo.

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - Talvez seja
o caso de V.Ex".

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- De nós ambos. Mas,Sr. Relator, nós ficaríamos
contentíssimos com V. Ex", já que tem intenções
maiores, e eu até acredito nelas, garantirmos um
minimo, então, de 10%, e depois viriam 15,20,
25.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Que tal
se nós estudássemos uma proposta na qual já
contemplássemos essa regressividade de 20, 15,
10, 5%, porque, aí, sim, permitiria, segundo o
meu entendimento, o atendimento para o traba
lhador de 1, 2 salários mínimos. É isso que se
pretende contemplar.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Ex"' os trabalhadores querem um cabrito hoje,
mas não querem promessa de 1 boi para amanhã.
(palmas.)

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - O que n6s
falamos é que podemos fazer aqui.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI -
V. Ex" me permite um aparte, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE(Edrne Tavares) - O Re
lator terminou as suas considerações.

Pela ordem, concedo a palavra ao Constituinte
Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, o Sr. Relator pode tudo, o Sr. Rela
tor até se retira, ele é um homem realmente ambí
valente, chupa cana e assobia ao mesmo tempo,
é um marciano, não mora no Brasil.E, de repente,
fala-se aqui que se estabelecerão 10%,20%,30% ,
numa loucura que não vejo nem escrita nem fala
da. Há de ser o Sr. Relator um homem com os
pés na terra, não pode ser um homem que flutue
no espaço. Vejam, ele flutua, flutua. E uma coisa
inacreditável. O Constituinte Mendes Botelho pro
põe uma coisa muito simples e singela. O Sr.
Relator desejaria limitar quando os salários fos
sem de 20, 30, 50 salários mínimos. Tudo bem.
Caberia ao Sr. Relator aproveitar a emenda e esta
belecer as limitações. A minha questão de ordem
é no sentido de que o Sr. Relator não pode con
testar uma emenda dentro do absurdo, porque
isso, na verdade, significa condenar-se esta Cons
tituinte ao raciocínio e ao absurdo. Isso não tem
sido feito aqui, Sr. Presidente. Há uma proposta
mínima de 10% e essa é plausível, nós estamos
pensando naqueles que ganham 1, 2, 3, 5, 10
salários mínimos. O Sr. Relator, de repente, saca
os que ganham 20, 50 salários mínimos Quantos
serão? Sabe? São unitários até. Não condensam
sequer significação expressiva na economia brasi
leira. Então, Sr. Presidente, a minha questão de
ordem é em termos de sanidade. É preciso que
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haja um mínimo de seriedade até nas respostas
do Sr. Relator que continua lá fanendo, no espaço,
é um ser de Marte, irreverente.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
tem um minuto para concluir.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
O Sr. deveria exigir do Relator o respeito à minha
palavra.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V Ex"
tem um minuto para concluir.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não, o Sr. deve exigir dele o respeito à minha
palavra.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
tem um minuto para concluir.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não tenho não, eu exijo o respeito à minha pala
vra. Não acabo enquanto o Sr. Relator não descer
à terra do seu pára-quedas,

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
encerrado o tempo de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não está ainda, o Sr. Relator não desceu à terra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
encerrado o tempo de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Ques
tão de ordem levantada por V. Ex'

O SR. CONSmUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Acho que esta Comissão, até agora, tem dado
uma demonstração de civismo, de grandeza, de
alto nívelno relacionamento entre seus membros.
(Palmas.) Não podemos nos deixar levar por tu
multos que venham a querer provocar especial
mente a pessoa do Sr. Relator. Então, que mante
nhamos o nívele prossigamos o trabalho em tom
elevado.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - A Pre
sidência coloca em votação...

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, antes de colocar em votação,
queria prestar um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex',
Constituinte Geraldo Campos, tem a palavra para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- É necessário que se esclareça que o salário
família apresentado e proposto pelo Relator em
seu Substitutivo é extensivo aos trabalhadores ru
rais, que hoje não percebem nada a título de salá
rio-família, pelo que endossamos a posição de
S. Ex' o Sr. Relator.

O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM-Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Eu
queria só um esclarecimento do nobre Consti
tuinte e Relator. Ele expôs que haveria, de uma
forma crescente, para quem ganha menos, um
adícíónal maior. Para eu votar seria importante

um esclarecimento que se, de fato, elevai contem
plar, na sua redação isso que ele nos expôs.

O SR RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, nobres Constituintes, o que estamos fazen
do, com nossa assessoria, é exatamente a redação
que permita deixar claro esta propositura.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - É isso
que queremos ver.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
consultaria o Constituinte Mendes Botelho se com
as modificações que serão propostas pelo Rela
tor-Geral, se V.Ex"retiraria, então, sua emenda?

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Desde que elas partam da hipótese e sejam
apresentadas agora para apreciação do Plenário.

O SR.CONSmUINTE PAULO PAIM-Sr. Pre
sidente, pela ordem Como também tenho uma
emenda em frente à exposição do Relator dessa
forma crescente, retiro, então, a minha emenda.

O SR.CONSmUINTE EDMILSON VALENTIM
- Sr. Presidente ...

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V:Ex"
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSmUINTE EDMILSON VALENTIM
- Da mesma maneira que o Constituinte Paulo
Paim, também retiro a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O Sr.
Constituinte Francisco Küster, que é autor de uma
das emendas.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, a minha emenda pretendia fixar
um quantum para o salário-famíliaem 10%, mas
estamos no aguardo de uma redação que con
temple mais ou menos o pretendido. Em assim
sendo, retiro também o meu pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
consultaria o Sr. Constituinte F1oricenoPaixão.

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, se o nobre Relator oferecer uma
subemenda à emenda Mendes Botelho, nas con
dições que ele expôs, eu também retiro o meu
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Para
melhor andamento dos nossos trabalhos, a Presi
dência passará a aguardar o texto da emenda
proposta pelo Relator-Geral, Constituinte Almir
Gabriel, e passará ao item XI, do art. 2°, onde
apenas há uma emenda de destaque, de número
652-0, do Constituinte Paulo Paim. Com a palavra
S. Ex"

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM-Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, essa questão, também, como
diversas aqui apresentadas por diversos Consti
tuintes, se refere às aprovações, praticamente por
unanimidade, na Subcomissão dos Trabalhado
res, que leva a seguinte redação: "Salário de traba
lho noturno superior ao diurno em pelo menos
50%, independente de revezamento, das 18 às
6 horas, sendo a hora noturna de 45 minutos.
Essa redação, Sr. Relator, foi aprovada na Comis
são dos Trabalhadores por entendermos que há
um transtorno enorme no revezamento de turno
e mesmo na carga horária, e por isso entendemos
que é fundamental manter a redação aprovada •
da Subcomissão dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Sr. Relator-Geral.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes nós achamos que o mo
vimento do trabalhador pode garantir não apenas
50 mas de acordo com a pressão de cada catego
ria, pode alcançar 60, 70, 80 o que for. E se
nós estabelecermos desde agora por um período
de uma Constituição que será de 30, 40, 50 ou
mais anos, no meu entender inibe exatamente
a capacidade de negociação de maneira que no
nosso entendimento seria válido não estabelecer
desde já o percentual, na própria medida, em
que cada categoria teria possibilidade de conse
guir isto que está posto ou mais. Essa é a idéia
que nós temos, a idéia que desde agora colo
cando na Constituição isso fixará daqui há 40,
50 anos.

O SR. JOSÉ EUAS MURAD - Permite V. Ex"
um aparte?

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - Sim.

O SR. JOSÉ EUAS MURAD - Sr. Relator, da
mesma forma, nós queríamos mostrar a V. Ex"
que então garantisse escrito o mínimo da emenda
do Constituinte Paulo Paim, o mínimo de 50%.
(Palmas.)

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

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Nós estamos assistindo aqui uma negociação en
tre os membros Constituintes deste Plenário, que
o Sr. Relator e eu acredito que não existe embasa
mento legal que permita essa negociação desse
percentual, eu acho que se existe a proposição
do Relator e existe as propostas, então que vamos
pela emenda ou não, agora não é possível essa
negociação que eu estou assistindo aqui estar
recido.

O SR. (Não ldentíficado.) - Quero colocar
na emenda que nós propomos, porque existe uma
palavra "em pelo menos" e foi isso que o Consti
tuinte Juarez colocou que seria importante manter
em pelo menos 50% e que eu entendo que o
Relator estaria concordando.

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - Concordo,
colocando salário de trabalho noturno superior
ao diurno no mínimo de 50%.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -Coloco
então em votação o destaque a emenda do Cons
tituinte Paulo Paim.

O SR. JOSÉ EUAS MURAD - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra pela ordem ao nobre Constituinte
José Elias Murad.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Apenas uma pequena observação porque eu
acho que é uma questão mais redacional porque
hora é hora e a hora tem 60 minutos, então, aqui
hora de 45 minutos teria que ser então hora-tra
balho, uma coisa assim como a hora de 50 minu
tos, a hora-aula, é apenas uma observação e eu
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não estou dizendo que estou contra, a proposta
não.

o SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
O nobre colega devia entender que a hora é de
60 mas para o trabalho noturno existe hoje a
hora de 52 minutos e como nós estamos avan
çando e vimos aqui um avanço formidável do
PMDB, por isso que nós estamos postulando 45
minutos.

O SR.JOSÉ ELIAS MURAD - Estou de acordo
com o tempo. E apenas uma questão, como eu
falei,porque também no ensino existe a hora-aula
de 50 minutos.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Já que permite tanta negociação das horas e mi
nutos, que tal fazermos um mês de 15 dias?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência coloca em votação a emenda do Consti
tuinte Paulo Paim.

Os Srs. que estiverem de acordo permaneçam
sentados. (Pausa.)

Os Srs. que estiverem contrário que levantem.
(Pausa.)

Votaram 9 Srs. Constituintes contra.
Foi aprova a emenda. (Palrnas.)
Voltamos agora a emenda do Constituinte Men

des Botelho que é a primeira pela preferência
e em face de todos os destaques em mesa do
item lOdo artigo 2° a redação ficaria da seguinte
forma:

"Salário Família aos dependentes de traba
lhadores de baixa renda nas seguintes pro
porções sobre o salário recebido. Salário mí
nimo 20% por dependente. Entre 1 e 2 salá
rios mínimos 15%, entre 2 e 3 salários míni
mos 10%, entre 3 e 4 salário mínimos 5%."

Constituintes que têm destaque retiram todos.
Aprovada a emenda.
Passamos ao artigo 2°, item XIII, de autoria de

Augusto Carvalho, Fernando Santana e Roberto
Freire, sendo que o destaque é do Constituinte
Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE MAX. ROSENMANN 
Sr. Presidente para uma questão de ordem. Eu
queria somente neste momento registrar o meu
protesto e quero que conste do fato do relator
ter mudado o texto da sua proposta da forma
com o que foi feito anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Regis
trado o protexto de V. Ex" 1409-3 e 0020-3 do
Constituinte Juarez Antunes. É o inciso XIII do
art. 2°, 735-3 João da Matta, Israel Pinheiro Filho
1417-4, 234-6, 1396-8, 735-6, 159-5, 735-6,
159-5,175-7.

Com a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
-Sr. Presidente, peço desculpas aos Srs. Consti
tuintes, mas incorremos em um erro, na propo
situra nossa. Aqui está suprimido o § 3° do art.
2" pois estávamos levando em consideração o
primeiro substitutivo. Mas a emenda, na suajustifi-

cativa, leva em consideração uma conquista mui
to importante para os trabalhadores das empresas
estatais e de economia mista, qual seja, a gratifi
cação semestral, que tem sido até agora a forma
de participação direta desses trabalhadores nos
lucros dessas empresas. Na forma como está re
digido o inciso XIII, há um risco muito grande
de que essa conquista histórica dos trabalhadores,
da área do Estado, venha a cair por terra quando
se desvincula a participação nos lucros da remu
neração que, muitas vezes, é percebida mensal
mente - e eu citaria o caso dos funcionários
do Banco do Brasil, creio que é o caso dos traba
lhadores da PETROBRÁS e de outras empresas
estatais.

Então, nossa proposta é que seja retirada esta
expressão: "desvinculada da remuneração". O
nosso destaque foi formulado de forma equivo
cada pela comeria, mas a nossa intenção é não
deixar que seja vulnerada uma conquista funda
mentai dos trabalhadores das empresas estatais,
pela sua desvinculação da remuneração mensal
desses trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Então,
V.Ex" deseja suprimir o § 3° do art. 2°?

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- A minha proposta, exatamente, é que ficasse
o inciso XIII: "Participação nos lucros, conforme
pactuado, mediante negociação coletiva."

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte Augusto Carvalho, não está coinci
dindo. Enquanto V. Ex" e nós tentamos aqui uma
solução, eu concedo a palavra ao Constituinte
Juarez Antunes sobre o seu destaque 0020-3. V.
Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Sr. Presidente, a emenda do Constituinte Vivaldo
Barbosa, entregue por mim, é a de n° 0020-3:
"Dê-se nova redação ao inciso XII do art. 2° supri
mindo-se o § 3° do art. 2°

"Participação nos lucros e na gestão da
empresa onde trabalha, nunca inferior a 113
dos lucros e cargos de direção."

Justificativa: "Aemenda visa definiro mon
tante de participação nos lucros pelos traba
lhadores, e torná-Ia efetivaa partir da promul
gação da Constituição."

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, se desejar, o Constituinte João da Mata.

O SR. CONSmUINTEJOÃO DAMATA-Es
sa emenda é para mim da maior importância,
porque representa um progresso muito grande
em termos de legislação trabalhista. Veja só V.
Ex" e os prezados Constituintes que esta emenda
traz uma inovação do maior interesse para o traba
lhador brasileiro, fazendo-o participar da atividade
produtiva. Ela se coloca exatamente no ponto
ideal que, em termos de produtividade, se tenha
verificado, porque, na realidade, coloca o traba
lhador no sentido da produtividade.

É bastante diferente de determinados outros
itens que, na realidade, vão criar dificuldades para
o trabalho. Esta, em realidade, vai gerar mais em
pregos, mais produtividade, conseqüentemente,
se alinhar dentro dos princípios de progresso que
todos desejamos para o Brasil.

Como o relator incluiu no segundo substitutivo
a emenda dentro do princípio que naturalmente

coloquei, eu retiro o destaque e aceito o que cons
ta do relatório do nobre relator. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rada a emenda do Constituinte João da Mata,
vou colocar em votação a emenda 0020-3, que
é do Constituinte Vivaldo Barbosa, que apenas
recebeu o requerimento do destaque do Constí
tuinte Juarez Antunes.

Tem a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Eu localizeiaqui a emenda. V.Ex' fez referência
à emenda n° 1.409, mas não é essa emenda que
diz respeito ao assunto. A emenda que eu apre
sentei referente ao asssunto é a de n- 1.396.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Veja,
estã assinado por V.Ex" a emenda rr 1.409, que
diz: "suprimir o § 3° do art. 2°"

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Não tem aí o pedido da emenda n° 1.396,
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não,
poderá ter a de n° 1.396, mas não com pedido
de destaque, a não ser que ela esteja incluída
em outra... Bom, aqui está: a de n° 1.396/8 é
outro destaque pedido por V.Ex" Esta vai passar
à votação, porque diz respeito ao problema. Eu
perguntaria se V.Ex" retiraria esse pedido de des
taque, ou aguardará o § 3°?

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Eu aguardo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exata
mente, colocar no § 3°.

Os Srs. Constituintes que estiverem contrários
à emenda n° 0020-3, permaneçam como estão.
(Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- É sobre a votação. Nós estávamos discutindo...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
estou colocando pela ordem de preferência as
emendas destacadas. Em primeiro plano está
uma do Constituinte VIvaldo Barbosa, que foi
apresentada pelo Constituinte Juarez Antunes. É
esta que eu estou colocando em votação. Depois,
colocarei a de V.Ex"

Os Srs. Constituintes que estiverem contrários
a esta emenda permaneçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada.
Há uma emenda de n° 1.417/4, do Constituinte

Israel Pinheiro Filho.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte

Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Sr. Presidente, da mesma forma como nos
momentos anteriores, eu solicitaria a V.Ex"...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
vou colocar em votação.

Os Srs. Constituintes que estiverem contrários,
à esta emenda, permaneçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada.
Em votação a Emenda n° 234-6, do Consti

tuinte Ricardo Izar.
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Os Srs. Constituintes que estiverem contrários
à emenda permaneçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada.
Em votação a Emenda n° 1.396-8, do Consti

tuinte Augusto Carvalho. O autor da emenda vai
ler e explicar.

O SR CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, a Constituição em vigor, no
art 165,admite a participação do trabalhador nos
lucros da empresa e na sua gestão, ainda que
em caráter excepcional. Então, estamos propon
do exatamente esta redação: "Participação nos
lucros da empresa e na sua gestão", para asse
gurar, ainda que em caráter excepcional, a partici
pação dos trabalhadores na gestão dessas emwe
sas, especialmente as empresas do Estado. E o
objetivo da nossa proposta.

O segundo ponto diz respeito, da formulação
feita pelo Constituinte Almir Gabriel, à desvincu
lação entre a participação nos lucros das empre
sas e os vencimentos mensais dos trabalhadores
que, muitas vezes, recebem essa participação nos
lucros na' forma de salários. E dessa forma, como
está redigido, pode-se jogar por terra essa con
quista histórica dos trabalhadores. E a nossa po
sição,

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Sr. Presidente, eu Situei no art. 8° uma
Emenda de n° 954, em que nós propomos que
os empregados das empresas públicas, econo
mias mistas, empresas privadas consideradas de
interesse público, participem, quando eleitos por
sufrágio direto e secreto, dos conselhos de admi
nistração e diretoria executiva dos estabelecimen
tos. Ou seja, nós queremos consagrar na Consti
tuição a partiopação dos trabalhadores na direção
das empresas estatais. Nós compreendemos que
essa co-gestão nas empresas privadas já se cons
tituiu numa letra morta da Constituição anterior,
por mais de 20 anos, sem que nunca se tivesse
concretizado de fato. Eu sou de opinião que deve
mos assegurar - e para isso apresentei essa
emenda - nas empresas estatais, onde o povo
é o acionista maior, a participação dos trabalha
dores na direção das empresas. E não insistiria
na co-gestão da empresa privada, que eu não
vejo como realizar isto no regime capitalista de
fato. E compreendo mais, que a redação dada
pelo relator a esse inciso XIII, separando a partici
pação nos lucros da remuneração dos trabalha
dores, é providência da maior competência, por
que nos possibilita evitar o que hoje acontece
em várias empresas estatais, inclusive,que se con
funde a PL com a remuneração em prejuízo do
trabalhador.

Defendo essa redação do relator, por ser inclu
sive resultado de uma emenda que eu já havia
apresentado na Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte LevyDias.

O SR. CONSTITUINTE LEVY DIAS - Sr. Presi
dente, acho corretíssima a colocação do Consti
tuinte Leonelli. Desde o primeiro dia da Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores que eu
venho batendo nesta tecla: a pequena empresa,
a microempresa. Quase em todas as medidas
tomadas se pensa logo no funcionário público,

no funcionário da Petrobrás, no funcionário da
Companhia Siderúrgica Nacional, no Banco do
Brasil, nas montadoras, nas multinacionais, etc...
e desde o primeiro dia que bato nesta tecla: a
microempresa. Acho que a colocação do Leonelli
é extremamente feliz. Estabelecer participação
nos lucros da empresa e na sua gestão, eu acho
que deveria haver realmente para as grandes em
presas estatais, onde o povo é o grande acionista.
Mas numa pequena empresa, lá na lavanderia,
no empório, na mercearia, no açougue, na serra
lheria, na oficina, se se estabelecer a participação
nos lucros, tem que se estabelecer também a
participação nos prejuízos, porque todas as pe
quenas empresas, hoje especialmente, são viti
mas de prejuízo.E toda lei que estabelece direitos
tem também que estabelecer deveres.

Acho feliza colocação do Constituinte Leonelli,
que estabelece que tipo de empresa deve ter parti
cipação nos lucros, e que tipo de empresa deve
ter participação na gestão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Domingos
Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli
- Eu queria fazer mais um esclarecimento: que
a emenda que eu apresentei à subcomissão, ela
dizia respeito à participação nos lucros desde que
desvinculada do faturamento, e não da remune
ração. Quer dizer,não vinculada ao salário. Incluía
como remuneração, mas não como salário esta
é a diferença. É esta a forma que eu gostaria
de sugerir ao Relator que reconsiderasse. Porque
uma coisa é remuneração, a participação no lucro
é uma forma de remuneração, Agora, tem que
desvincular do salário. E o alerta que eu queria
fazer.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, quando nós colocamos
aqui desvinculada da remuneração, é na medida
em que ela, de maneira nenhuma, pode ser alega
da pelo empresário de que pelo fato de participar
da remuneração se sobrecarrega com previdên
cia social, com PIS,PASEP,PIN,enfim, com todas
essas coisas que fazem com que eles aleguem
o não pagamento do lucro, da participação no
lucro. Então, a idéia é que retire qualquer coisa
que impeça o empresário de deixar ou permitir
a participação nos lucros da empresa. Com essa
redação que nós colocamos, ela não dá a nenhum
empresário a condução que tem hoje sido utiliza
da, ela, integrando a remuneração, fica imediata
mente submetida a todas as outras coisas relativas
à Previdência e a qualquer outra contribuição. En
tão, PIS,PASEP,PIN,SESC, SENAI,SENAC,tudo
recai sobre. E a idéia nossa é, retirando essa con
dição, permitir que o lucro da empresa seja depo
sitado na conta individual do trabalhador.

Com relação à questão da participação na ges
tão, como bem falou o Constituinte Domingos
Leonelli, já está no nosso relatório contemplada
através do art. 8°, que diz:"é assegurada a partici
pação dos trabalhadores, em igualdade de repre
sentação com a dos empregados, em todo os
órgãos de administração pública, direta ou indire
ta, bem como nas empresas concessionárias de
serviço público, onde seus interesses profissio
nais, sociais e previdenciários sejam objeto de
discussão e deliberação".

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Creio que aí V Ex" elabora num pequeno
equívoco. Nesse art. 8°, V. Ex' leu bem e não
fala, em nenhum instante, em empresas estatais,
que é a questão fundamental. E limita-se onde
o trabalhador tem mteresse proflssronal, social ou
previdenciário. Um empregado da Petrobrás não
tem necessariamente interesses profissionais, so
ciais ou prevtdencíáríosna Petrobrás; no entanto,
ele deve participar da sua gestão. Então, eu acho
que esse art. 8° não atende à emenda que eu
apresentarei a ele próprio. E desde já me antecipo.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento do
Presidente.)

Eu me sinto contemplado pela emenda que
o ConstItuinte Leonellivai apresentar com relação
à participação na gestão, não das micros e médias
empresas, como entendeu o nobre colega, mas
nós queremos garantir um instrumento que já
consta hoje da legislação vigente, que é a perspec
tiva de participação na gestão das empresas esta
tais. Essa é a nossa interpretação e a nossa po
sição.

Quanto à questão da participação nos lucros,
para que não fique ao arbítrio da empresa a elimi
nação de uma parcela que, muitas vezes ou quase
sempre, paga mensalmente a determinado traba
lhador, sinto-me contemplado pela preocupação
do Relator Almir Gabriel, e abro mão de toda
a discussão dessa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti
rada a emenda, passa-se à emenda do Consti
tuinte Dionísio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DALPRÁ
Sr. Presidente, esta emenda eu a retiro, porque
não é de minha autoria. Eu pedi o destaque, mas
não é de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
retirada.

Do Constituinte Floriceno Paixão, a Emenda
n- 159-5.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
-Sr. Presidente, a minha emenda reproduz, ipsis
Iiteris, o que foi aprovado na Subcomissão dos
Direitos dos Trabalhadoes e Servidores Público:
"Participação direta nos lucros ou no faturamento
da empresa".

Nós não tivemos tempo aqui, Sr. Presidente,
de fazer um contato com os colegas Constituintes
para saber se esta emenda, em verdade, repre
senta o pensamento da maioria desta Comissão.
E também em relação à emenda do Constituinte
Augusto Carvalho. Eu fico com a emenda que
reproduz o texto aprovado na Subcomissão, que
está corporificada na minha proposta: "Partici
pação direta nos lucros ou no faturamento da
empresa".

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação a emenda do Constituinte Floriceno Pai
xão.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acor
do permaneçam de pé. (Pausa.)

Rejeitada.
A última emenda de n° 175-5, é do Constituinte

Francisco Cameiro.
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o SR. CONSmUINTE"FRANCISCO CARNEI
RO- Sr. Presidente, esta emenda é praticamente
igual à do Relator. Eu queria apenas entender,
na emenda do Sr. Relator, quando S. Ex' dIZ o
seguinte: "participação nos lucros ou nas ações".
Ora, participação nas ações só pode ser através
de uma concessão de lucro. Quer dizer, o empre
gado teve um lucro e recebeu como pagamento
ações. Então, a minha propositura é semelhante
a esta: "participação no lucro das empresas", e
muito bem desvinculado da renumeração. Deve
ser realmente desvinculado para evitar aquelas
mazelas que V.Ex' já citou. Se eu soubesse enten
der participação nisso ou nas ações, que são uma
forma, eu ficaria com a emenda do Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, eu lhe diria o seguinte:
a idéia é exatamente que o trabalhador pode, ao
invés de querer receber em dinheiro, preferir rece
ber em ações. Por exemplo, um trabalhador da
Petrobrás, trabalhador do Banco do Brasil, enfim,
de qualquer instituição de porte maior, em que
suas ações são negociadas em melhor condição,
e o que nós estamos abrindo é a possibilidade
dessa empresa também poder pagar o trabalha
dor não apenas em dinheiro, mas também em
ações.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - S. Ex'
retira a emenda. Retirada a emenda, permanece
o texto do substitutivo.

Esta Presidência, em face do cansaço que se
observa entre os Srs. Constituintes, resolve sus
pender a reunião...

O SR. CONSmUINTE PAULOPAIM-Sr. Pre
sidente, há um requerimento na mesa, em que
quatro Srs. Constituintes solicitam a prorrogação
da reunião atéàs 2 horas e 30 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência apela aos Srs. Constituintes, porque
os nossos trabalhos estão se desenvolvendo de
maneira a mais operosa possível e já se observa
o cansaço reinante dos Constituintes...

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Peça para o Plenário deliberar, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Se
V. Ex,p me permitirem decidir, esta Presidência
resolve suspender a reunião para continuar ama
nhã, em face do esgotamento dos Srs. Consti
tuintes. Mas em face da Presidência ter em mãos
um requerimento, solicitando a prorrogação da
reunião, até às 2 horas e 30, a Presidência nega
este requerimento e, automaticamente, antes que
V.Ex" recorram, a Presidência terá a oportunidade
de colocar a decisão ao Plenário.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
solicitaria, agora, o processo de votação. Maioria
simples. SIM é a favor do requerimento de que
continue a votação e Não a reunião seja suspensa.

O SR. CONSmUINTE PAULOPAIM - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM - Quero
só alertar aos Srs. Constituintes que o próximo
ponto em votação sao as 40 horas semanais, por
isso o nosso pedido de ficar mais meia hora aqui
no Plenário.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, creio que um dado impor
tante para a decisão dos Constituintes é saber
qual a hora que a reunião seria retomada, porque
acho que se ela for retomada ainda pela manhã,
valeria a pena realmente interromper, neste ins
tante, mas se ela só for retomada à tarde, então
creio que vale a pena concluir, pelo menos, o
art. 2"

Esta é a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A Pre
sidência, em face de amanhã de manhã o plenáno
do Senado estar ainda ocupado com a Comissão
de Sistema Eleitoral, comunica que só podere
mos usar o plenário a partir das 13 horas em
diante, e a reunião seria lá na nossa Comissão.
V. Ex'" concordam que voltaríamos amanhã, a
partir das 10 horas ou preferem votar? (Pausa.)

Está suspensa a reunião, retomando a mesma
amanhã às 10 horas.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Esta
Presidência reabre os trabalhos e deseja inicial
mente registrar, com muito pesar, o falecimento
do Senador Fábio Lucena, na manhã de hoje.

Esta Comissão quer associar-se às homena
gens póstumas ao ilustre Senador, e com o tempo
concedido ao Relator Almir Gabriel, S. Ex' terá
a oportunidade de expressar os sentimentos de
toda esta Comissão à famiJiae ao Congresso Na
cional.

O SR. RELA.TOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, minhas Senhoras e
meus Senhores:

O destino me cometeu, nesses dias, responsa
bilidade da maior seriedade e da maior relevância.
De um lado, cumprir a tarefa de Relator desta
Comissão e, de outro, o registro do falecimento
de duas pessoas da maior significação na vida
política deste País. Lembram-se V. Ex"' que há
poucos dias, emocionado, eu me referi à morte
de um amigo dileto, companheiro de muitos anos
de luta, o Dr. Paulo Fontelles, assassinado covar
demente no Pará, e que foi um homem que mar
cou toda a sua vida na defesa do trabalhador
rural, um homem que se expôs por um ideal de
justiça social.

Hoje, nós acrescentamos àquelas palavras, as
palavras que podemos fazer, de referências, ao
Senador Fábio Lucena. Quem acompanhou esse
homem da Amazônia, ao longo do tempo, desde
Vereador em Manaus, sabe, perfeitamente, que
foi outro batalhador que se expôs, todo tempo
e toda hora, em defesa dos humildes, em defesa
daqueles mais desprotegidos. Todos sabem
quantas vezes, tanto quanto Paulo Fontelles, o
nosso Senador foi ameaçado.

Agora, no exercício da função Parlamentar mais
alta, S. Ex-estava recolhido por necessidade de

saúde, e quis a vida que não na mão de outrem,
mas pela sua própria mão encerrasse o seu des
tino.

Fazemos esse registro certos de que cada uma
dessas coisas podem ser tomadas por nós, aqui
na Comissão da Ordem Social, como um símbo
lo, um símbolo que deve marcar sempre a direção
e o norte dos nossos trabalhos.

Gostaríamos que o Sr. Presidente fizesse regis
trar em ata e tomasse as providências cabíveis
com relação à família, e com relação ao registro
que nós todos fazemos - tenho certeza - de
pêsames à família de Fábio Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Peço
à assessoria que faça registrar não só as homena
gens póstumas de toda esta Comissão, da Presi
dência do Senado, da Câmara dos Deputados
e da Constituinte, como, também, em relação ao
registro do discurso do Constituinte AlmirGabriel,
em nome desta Comissão, à família enlutada.

E a melhor forma de homenagear um homem
que sempre defendeu os melhores interesses dos
trabalhadores brasileiros, do que iniciarmos os
nossos trabalhos, para que possamos oferecer,
cada vez mais, aos trabalhadores e à sociedade
brasileira, os direitos que lhes são assegurados.

Esta Presidência passa, agora, à apreciação da
emenda substitutiva do Constituinte Israel Pinhei
ro Filho, de n" 1424/7 - uma emenda subs
titutiva.

O SR. CONSTITUINTEDIONfslO DALPRÁ
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Dionisio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTEDIONÍSIO DALPRÁ
Requeri, de conformidade com o art. 62, regime
de preferência para a nossa emenda de n" 212-5
e gostaria que V. Ex' submetesse à apreciação
do Plenário o nosso requerimento, de conformi
dade com o § 3" , em que diz:

"Os requerimentos referidos nos parágrafos
anteriores dependerão sempre de deliberação do
Plenário".

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte Dionísio Dal Prá, esta Presidência,
respondendo à questão de ordem de V.Ex', tem
a informar que, de pronto, já atendeu a preferência
de V. Ex' Ocorre que o que estamos discutindo
é o inciso XIV e o de V.Ex' é o m.

O SR. CONSTITUINTEDIONÍSIO DALPRÁ
Peço desculpas pelo equívoco, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - De
nada.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜS
TER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Francisco Kuuster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜ
TER - Gostarias de solicitar a generosidade dos
colegas para uma consideração rápida que vou
fazer em tomo de nossos trabalhos. Foram apre
sentados 764 destaques. Até o presente momen
to, já apreciamos 10%, dos quais foram votados
mais ou menos 40; entre 25 a 30 foram desistên-
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cias de destaques. Acho que o ocorrido comigo
também se deu com os outros companheiros.
Eu me antecipei no pedido de destaques. Há al
guns destaques que são desnecessários. Isto po
deria ter ocorrido com outros companheiros, mas
se não ocorreu nós estamos diante de uma reali
dade muito séria: em dois dias nós apreciamos
73 destaques, 10% do que foiapresentado. Diante
disso, verificando as posições regimentais, nós
constatamos que é quase impraticável o cumpri
mento dos dispositivos do art. 16 do Regimento
Interno da Comissão. Ele é bastante generoso
para o debate, mas ele pode se tomar bastante
cansativo, e até inviabilizar uma boa conclusão
dos nossos trabalhos.

Proponho a V. E' e aos colegas Constituintes
que cada companheiro que apresentou o seu des
taque faça a sua defesa no tempo suficiente de
3 minutos, e que seja concedida, no máximo,
uma contestação. Que o Relator se pronuncie
no final, se for apresentado 10, 15 destaques para
um mesmo item, de posse já dos pedidos de
destaques das emendas, tecendo uma única con
sideração, tendo conhecimento prévio do assunto
tratado por cada colega. Assim, parece-me que
simplificaríamos e agilizaríamos os nossos traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Agra
decendo a contribuição de V. Ex', Constituinte
Francisco Küuster, esta Presidência coloca em
votação a sua proposta.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Está aprovada por unanimidade, devendo, da
qui por diante, estaPresidência, em face da deci
são soberana do Plenário, admitir a palavra do
autor e do Relator, exclusivamente.

Como o autor da emenda não está presente,
o Constituinte Israel Pinheiro Filho, passarei a pa
lavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, a propositura do Cons
tituinte Israel Pinheiro Filho altera, apenas, uma
palavra em relação à nossa proposta. É a palavra
"estabelecimento" por "empresa". Com relação
ao restante fica igual. Eu sugiro que se mantenha
a redação do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação a Emenda rr 1.424/7, do Constituinte
Israel Pinheiro Filho.

Os Srs. Constituintes que estiverem contrários
à emenda, queiram permanecer sentados e os
que estiverem a favor fiquem de pé.(Pausa.)

Rejeitada por unanimidade.

O SR.CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Pedi a palavra a V. Ex", antes que mudasse
de inciso, não sei, para dizer que apresentamos
uma emenda para esse inciso e fízemos destaque.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito à assessoria a verificação.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- É a emenda n° 279, que recebeu do Relator

o parecer em análise. Esta emenda altera, subs
titui a expressão "nove décimos", constante no
inciso, para "dois terços", que é um princípio que
já está estabelecido em nossa Constituição, é uma
tradição, e achamos que restringir os trabalha
dores de outros países, o trabalho, em empresas
brasileiras não contribui, Sr. Presidente e Srs,
Constituintes, porque acreditamos que cercear ou
restringir aos trabalhadores e operários há uma
limitação, nos parece alguma coisa semelhante
às leis que repudiamos e acompanhamos, ultima
mente, nos Estado Unidos - A Lei dos Imigran
tes, que procura regular a entrada e com isso
restringir também a atuação dos trabalhadores
na vida, na sociedade econômica de outros paí
ses.

Neste sentido, propomos que seja mantido a
atual situação brasileira que se restringe a dois
terços de brasileiros com relação aos empregados
das empresas.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Cunha Bueno,
que falará contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, era só para fazer um registro, porque
estou de pleno acordo com a emenda, acho que
a restrição é prejudicial. Se nós olharmos os paí
ses da cortina de ferro, a Rússia, por exemplo,
não permite nem o ingresso de trabalhadores es
trangeiros. Logo, consideramos absolutamente
um desastre. Então, eu acho que os "dois terços"
proposto pelo ilustre Constituinte é bastante ra
zoável,Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA -Sr. Pre
sidente, peço a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Mário Lima.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA - Se ouvi
bem, V.Ex' anunciou o orador que falaria contra
a emenda e o Constituinte Cunha Bueno falou
a favor.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - É mui
to difícil à Presidência, quando do pedido da ques
tão de ordem contra ou a favor, revelar quem
fala contra ou a favor. Mas eu vou permitir a V.
Ex", já que é contrário, que fale para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA - Penso
de maneira diametralmente oposta. Acho que o
país que não consegue dar emprego a seus filhos,
não pode ter esse sonho universalista de querer
dar emprego aos filhos dos outros países. Temos
que, primeiro, pensar em dar emprego aos brasí
leiros.(Palmas.)

Em que pese o apreço e o respeito ao compa
nheiro Constituinte Edmilson Valentim, eu acho
que, antes de tudo, os nossos compromissos de
Parlamentares brasileiros é com o trabalhador
brasileiro.

O problema da Rússia, dos Estados Unidos eles
que resolvem por lá; nós estamos aqui para resol
ver a problemática do trabalhador brasileiro. Es
tou inteiramente de acordo com a redação do
Sr. Relator. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares} - Esta
Presidência vai colocar em votação a emenda
n° 279/6, do Constituinte Edmilson Valentim.

Os Srs. Constituintes que estiverem contrários
à Emenda do nobre Constituinte Edmilson Valen
tim, queiram permanecer sentados e os que esti
verem a favor fiquem de pé. (Pausa.)

Rejeitada a emenda.
Passamos, agora, ao inciso XVdo art. 2', para

a Emenda n° 212/5 do Constituinte Dionisio Dal
Prá; outra Emenda de n- 1.416/6, do Constituinte
Israel Pinheiro Filho; outra Emenda de n" 253/0,
do Constituinte Oswaldo Uma Filho;outra Emen
da de n°235/4 do Constituinte Ricardo Izar; outra
Emenda de rr 740/2, do Constituinte Dionísio
Dal Prá.

Concedo a palavra ao autor, o Constituinte Dio
nísio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DAL PRÁ
Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes:

O espírito que nos levou a apresentar esta
emenda refere-se à jornada semanal de horas,
à duração de trabalho não superior a 44 horas
semanais, não excedendo 8 horas diárias, com
intervalo para o repouso e a alimentação.

A redução progressiva da jornada, Sr. Presi
dente, é imposição do progresso tecnológico. À
medida em que este avança, a alternativa a ser
colocada é a redução do tempo de trabalho indivi
dual ou o desemprego.

O Brasil começa agora a absorver um aparelho
produtivo, pois há o avanço da automação. Esse
processo intensificar-se-á, sem dúvida, nos próxi
mos anos. Se permanecer a atual jornada, a pers
pectiva é desemprego tecnológico. O fato é que
o tempo de trabalho que a sociedade necessita
para reproduzir-se e crescer está diminuindo. É
necessário reparti-lo de forma equânime entre to
dos os trabalhadores.

A crise econômica, anunciada às vesperas de
cada redução verificada na história, jamais signi
ficou não assentir com os países próximos de
nós, como a Argentina, como o Paraguai, que
praticam jornadas semanais inferiores a 48 horas.
O país deve deixar o reduzido grupo dos que
persistem nessa jornada, na anacronia por parâ
metros internacionais, sob pena de incapacitar-se
para a absorção do avanço tecnológico vindouro.

Sr. Presidente, pela experiência acumulada
através das nossas atividades, temos sentido que
se faz necessário avançarmos no progresso e é
de justiça que se faça uma redução na carga
horária semanal.

Pediria aos nobres Constituintes que examinas
sem com atenção esta nossa proposição.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Para
facilitar os nossos trabalhos, como os assuntos
são correlatos, alguns quase que idênticos, mu
dando só na redação, mas o objetivo é o mesmo,
vou passar a palavra ao autor de outra emenda.
Não estando presentes os Constituintes Israel Pi
nheiro Filho, Oswaldo Lima Filho, Ricardo Izar
e Roberto Balestra, esta Presidência passa a pala
vra a quem queira se manifestar contrariamente
à emenda, em preferência, do Constituinte Dioní
sio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Ronan Tito.



170 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Está
com a palavra o Constituinte Ronan Tito, em pri
meiro lugar.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Enquanto o Constituinte Ronan Tito se ajeita,
vou...

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr
Presidente, peço que o companheiro Constituinte
Francisco Kúster faça uso da palavra, porque es
tou ainda chegando...

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) -Aten
dendo à solicitação de V. Ex', com a palavra o
Constituinte Francisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÚSTER
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, deparamo
nos com mais um assunto polêmico, de grande
repercussão e talvez o que, no momento, causa
maior expectativa no seio da classe obreira de
todo o nosso território.

Ansiosamente esperado e aguardado pelos tra
balhadores é a redução da carga horária. Até mes
mo o projeto dos notáveis, a proposta dos notáveis
foi rejeitada de pronto pela sociedade brasileira,
tanto é que serviu, talvezcomo norte, para a oríen
tação de alguns Constituintes, aquele trabalho que
foi elaborado pelos notáveis, sob a batuta do hoje
Constituinte Afonso Arinos. Até mesmo aquela
proposta, tida pela Nação brasileira, acho que por
todos os trabalhadores, pela maioria esmagadora
do povo, como uma proposta conservadora, ou
sou contemplar este pleito no seu trabalho elabo
rado de uma jornada de trabalho de 40 horas.

Pois bem, não bastasse isso, hoje, a maioria
dos países, principalmente da Europa, e dados
recentes que nos foram fornecidos pelas entída
des sindicais, como o DIEESE, nos dão conta
de que a luta no seio sindical na Europa é pela
redução da jornada de trabalho, que trará vários
beneficios para a classe obreira e, também, Via
de regra, para a própria economia dos países eu
ropeus.

Quando falo em economia, não quero dizer
que os beneficios venham para os empresários
ou apenas para os trabalhadores. Há uma contri
buição generalizada para a economia, para o seu
ajustamento. Por exemplo, o caso do Brasil hoje:
enfrentamos uma triste realidade que é a reces
são, o desemprego em massa. Já lutamos de
longa data contra a hora extra, que é um instru
mento também draconiano para os trabalhado
res, que, ilusoriamente, pensam melhorar os seus
salários aumentando um pouco através da hora
extra e por aí afora. Temos tentado, através de
debates, convencê-los que isto é extremamente
ruim, para ele trabalhador que está se desgas
tando e está tolhendo também outro irmão de
ter uma oportunidade de ganhar, com dignidade,
o seu sustento.

Pois bem, na Europa estão avançando. Vários
países já adotaram 40 horas, alguns 37 horas,
outros 38 horas. Agora, na Inglaterra, que me
parece que é 42 horas, os trabalhadores estão
lutando para reduzir para 37 horas - ouvi, ainda
esses dias, conversando com algumas pessoas.
(Inaudível.)

Dinheiro na poupança? Os empresários puse
ram e ganharam muito dinheiro. (Palmas.)

Quero dizer o seguinte, com o devido respeito,
é meu hábito, apesar do temperamento que te
nho, respeitar os colegas, divergir,mas com gran
deza. Posso não concordar, mas tenho o direito
e a obrigação de respeitar o ponto de vista contrá
rio. Agora, espero que a recíproca seja verdadei
ra...

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. (As
sentimento do Presidente.)

A platéia aqui não está se conduzindo correta
mente. Eu pediria a sua intervenção. (Vaias.)

(Tumulto no recinto.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares. Fazendo
soar a campainha.) - Esta Presidência solicita
às pessoas que estão na galeria que mantenham
a mesma linha de comportamento, que presidiu
até agora os nossos trabalhos. Os senhores que
têm o legítimo direito de defender os seus interes
ses, devem respeitar a posição de cada um dos
Srs. Constituintes.

Ontem, esta Comissão deu um exemplo de
grandeza política e democrática, quando todos
juntos tiveram a oportumdade, sociedade, Consti
tuintes, de dar um exemplo de democracia, res
peitando as opiniões contrárias e aplaudindo, na
hora da decisão, em favor dos senhores que com
põem essa mesma sociedade.

Apelo e quero desenrolar os trabalhos respeí
tando a opinião de cada um. Dos Senhores que
estão ai espero que respeitem também a dos que
estão votando. (Palmas.) Cada um aqui é respon
sável, é consciente do que está fazendo. Portanto,
vamos respeitar a maioria dos votos dos que estão
aqui, e que também representam toda a socie
dade.

Muitoobrigado aos que estão na galeria. Espero
que haja o melhor relacionamento entre nós, os
senhores e as senhoras. Muito obrigado.

Continua com a palavra o Constituinte Fran
cisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Retomando a palavra, Sr. Presidente, reforçan
do o apelo que fazV.Ex',acreditamos na grandeza
da nossa gente que nos assiste hoje aqui, acom
panhando, ansiosamente, a consolidação de plei
tos que são fundamentais para o avanço deste
País, no campo, na tentativa da busca de uma
justiça social mais equânime. E aí me socorro
dos tópicos, dos escritos do eminente Relator.
Não gosto muito de fazer leitura, mas vou tentar
ler aqui e respeitar as pontuações:

"Correlatívamente, propõe-se a redução
da jornada de trabalho a limites compatíveis
com o avanço econômico e social já alcan
çado. O Brasil é hoje, proclamadamente, a
8' economia do mundo. Todas as outras 7
economias que nos excedem já adotam jor
nadas semanais de 40 horas ou menores.
E mesmo entre os países de nível geral de
desenvolvimento comparável ao nosso, in
clusive na América Latina, muitos outros já
procedem assim. A tecnologia industrial e,
de modo geral, os processos produtivos, em
todos os setores da economia, são, cada vez
mais, poupadores de mão-de-obra. A libera-

ção parcial do tempo útil do trabalhador per
mitirá que ele se dedique à vida comunitária,
à educação dos seus filhos, ao merecido lazer
- será que trabalhador não tem direito de
ter lazer na vida? -, leve em consideração
essa necessidade básica e elementar à vida
com dignidade, e não à sobrevida às duras
penas, e a muitos outros afazeres compa
tíveiscom as características da pessoa huma
na. Não é apenas do homem econômico que
estamos tratando, mas do homem integral,
cujas necessidades e aspirações não se esgo
tam no plano biológico."

Encerro por aqui, Sr Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Em
favor da emenda.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

"Mucha cosa si pierde en la vida y vuelvese
un día a hallar; pero si pierde la verguenza,
jamás si hay de encuentrar,'

Estes versinhos de Martin Fierro, do pampa
gaúcho do Sul do nosso Continente, nos dão um
ensinamento da personalidade forte que se emba
sa na verticalidade e na vergonha:

"Muita coisa se perde na vida e volta-se,
um dia, a achar: mas se perdemos a vergo
nha, jamais haveremos de a encontrar." (Pal
mas.)

Srs. Constituintes, este é um momento sério.
Se nós não mostrarmos competência para con
cluir os trabalhos desta Comissão da Ordem So
cial, ela ficará sob o encargo da Sistematização
para efetuá-la e realizá-Iacomo bem lhe aprouver.

Ontem houve um momento, numa séria encru
zilhada, em que precisamos mostrar que aqui te
mos homens sérios, competentes e voltados para
o social, mas que também temos homens compe
tentes para a negociação, mesmo divergindo nas
idéias, e nós negociamos.

Eu negociei o meu voto para honra minha,
para o bem do andamento da Comissão, e, em
beneficio da estabilidade, propus-me a defender
as 44 horas, não 48 e não 40. (Palmas.) Porque
aqui poucos conhecem a história do nosso pam
pa gaúcho.

Gostaria de lembrar mais um episódio da Revo
lução de 23, que se iniciou com a Frente Liberal,
que acabou na Revolução de 30 e modificou a
história do nosso Brasil. Assis Brasil, logo após
aquela Revolução, com milhares de mortos e cen
tenas de degolados, num processo de tortura fra
tricida das nossas revoluções pampeanas, dizia
essas frases num momento muito sério, em que
a Nação precisava sobreviver:

"As coxilhas do nosso Rio Grande do Sul
estão brancas com os ossos de nossos ír
mãos e, mesmo assim, negociamos; e se
nós negociamos, nós nos vendemos, mas
nós não nos vendemos pelo dinheiro, nós
nos vendemos por idéias e por ideais."

Por isso faço este apelo: vamos encontrar um
meio termo, vamos fazer um trabalho efetivo e
construtivo e vamos deixar eventuais lutas para
uma instância mais adiante, para a questão do
voto, onde até poderá ser reformulado um voto
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meu, dado de uma forma aqui, e que possa ser
dado de outra forma, mais adiante no plenário.

É este o apelo que faço, em defesa da emenda
que foiapresentada, pleiteando as 44 horas sema
nais.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, temos debatido muito e
já foi dito num clima fraterno. Discordamos, por
que sabemos que democracia é conflitividade,
mas é, principalmente, conflitividade civilizada e,
após a discussão, a minoria se curva diante da
maioria.

Foi dito e quero repetir aqui: nesta Comissão
não tem ninguém contra o trabalhador; nesta Co
missão, muitas vezes, tem alguém com medo
de que não haja emprego e, por isso, defende,
às vezes, alguma coisa que pode aparentar não
ser favorávelaos trabalhadores.

No entanto, Sr. Presidente, se voltarmos ao pas
sado recente deste País e verificarmos qual a his
tória que foiescrita nestes últimos 25 anos, escrita
com números, esse números não depõem a favor
dos trabalhadores e nem a favor da boa vontade
do empresariado nacional.

Sou obrigado a confessar aqui que quando se
esperava um pouco da generosidade do empre
sário, não a tivemos; quando pensávamos que
poderíamos repartir um pouco do fruto do pro
gresso deste País,que o trabalhador foimola mes
tra parali produção, não tivemos a oportunidade,
porque estlivamos jungidos por atos de força e
violência e a generosidade do empresário não
se fez sentir.

O crescimento de 1960 a 1980 foi de 36%
- é de dar inveja até a japoneses. No entanto,
nesse mesmo período, Sr. Presidente, o poder
de compra do assalariado caiu 40,1%. É este o
maior furtoque pude constatar em toda a humani
dade! (Palmas.)

O trem-pagador, o furto da Inglaterra perto dis
so é obra de trombadinha. Furtaram da classe
trabalhadora desesperadamente, com a conivên
cia,com a complacência de todo o sistema militar.
Prenderam lideres sindicais, torturaram e ai, como
diza Bíblia,feriram o pastor, dispersaram as ove
lhas e o furto aconteceu.

Se nós verificarmos, nós que somos empre
sários, se fizermos uma reminiscência dos balan
ços, vamos verificar que a parte que foi tirada
do trabalhador não foi sequer para o lucro da
empresa, não foi sequer para a acumulação da
poupança nacional, foi para os banqueiros, foi
para os juros, foi para a especulação. (Palmas.)

Se observarmos, vamos verificar que grande
parte do sistema bancário não está no sistema
periférico,está na economia central. Foi baldeado
por navios, por aviões, suor e riqueza deste País.

Este momento, Srs. Constituintes, não é o mo
mento da decisão final.

E, agora, seja-me permitido também citar um
poeta espanhol. Machado disse certa vez: "Cami
nador no hay camino; el camino se hace carní
nando".

Vamos fazer o caminho da generosidade, va
mos mostrar aos operários, aos trabalhadores
deste País, que são a maioria absoluta desta Pátria,
que aqui há generosidade, que aqui estamos que-

rendo fazer uma boa proposta e que o Plenário,
que é o representante maior, é que vai dizer, é
que vaibarganhar. Masnós não vamos barganhar,
vamos ser generosos, vamos apresentar, neste
momento, um pouco do que pode esta Pátria
retribuir a quem muito fez por este País, durante
tantos anos.

Somos a 8' potência mundial e nenhuma lei
social tirará deste País o galardão da 4' potência,
no limiar do terceiro milênio. Nenhum país. Esta
Pátria nasceu com o destino de ser grande e o
será. Grande pela sua riqueza, grande pelo seu
trabalho, mas grande, principalmente, por causa
do seu povo.

Em 1970, Sr. Presidente, estive no Japão repre
sentando a indústria nacional. E lá, num gráfico,
numa parede de uma multinacional, descobri a
força do trabalhador brasieiro, quando ficávamos
tabulando e comparando a produção e a produti
vidade de todos os trabalhadores do mundo 
e, naquela hora, fiquei até um pouco envergo
nhado, queria saber qual era a produção de lingo
te de aço do trabalhador alemão, bem alimentado,
bem tratado, e queria comparar, com vergonha
até, com a produção do trabalhador brasileiro.
Fui olhar a produção de lingote de alumínio para
ver qual era a produção do trabalhador brasileiro
versus trabalhadores norte-americano e japonês,
tão eficientes, e, para meu orgulho, para o meu
gáudio, acabei descobrindo, Sr. Presidente, que
o trabalhador brasileiro subalimentado, cheio de
verminose, morando mal, transportado de ma
neira indecente, produz tanto quanto qualquer tra
balhador deste mundo! (Palmas.)

Sr. Presidente, este é o momento de cobrar
alguma coisa dos banqueiros, cobrar alguma coi
sa do capital.Tenho certeza que não é o momento
da decisão. Mas esta Comissão da Ordem Social,
que trata dos direitos do trabalho e do trabalhador,
deve mostrar ao Plenário uma lição de genero
sidade: 40 horas para os nossos irmãos! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Teotônio Vilela Fi
lho.

O SR. CONSTITUINTE TEOTÓNlO VILELA FI
LHO - Sr. Presidente, colegas Constituintes, o
velho Teotômo, o peregrino, o Menestrel das Ala
goas, o homem que teve a sensibilidade política
de captar os anseios da Nação e, sobretudo, a
coragem cívica de proclamá-los e defendê-los,
o político que entre o fisiologismo do Poder e
a vontade da Nação soube ficar com o povo,
aquele homem enlouquecido de esperança que
saiu por este Brasil afora, da grande metrópole
ao mais insignificantelugarejo, caminhando e de
pois, já doente, se arrastendo até, de lugar em
lugar, para levar à consciência de cada brasileiro
a sua mensagem que restituiu um pingo de digni
dade e de esperança a este País, este homem,
Teotônio Vilela, onde estiver estará gratificado
com o trabalho que se processa nesta Comissão.
(Palmas.)

Teotônio Vilela hoje está gratificado porque esta
Comissão, ao menos esta, Sr. Presidente, está
mostrando ao Brasil que a sua luta não foi em
vão, ela continua. Ao menos esta Comissão está
mostrando ao Brasilque não permitiu que a onda
conservadora, fisiológicae reacionária, que arnea-

• ça transformar esta Constituinte numa grande fes
ta nacional, (palmas), prejudicasse os nossos tra-

balhos. Essa onda que ameaça transformar a futu
ra Constituição do Brasil numa peça tão velha,
tão antiga, mais antiga do que a Polaca de 37,
deslocada da realidade e da vontade da Nação,
esta Comissão não está permitindo que essa onda
atravesse aquela porta.

Sr. Presidente, quanto à redução da jornada
de trabalho, os que argumentam contra, dizem
que o País precisa trabalhar, precisa se desen
volverpara sair da crise. Eu creio que quem assim
argumenta está sendo sincero. Está sendo sincero
no seu conservadorismo, na sua Visão deturpada
de que o trabalhador é um mero agente da produ
ção, uma máquina que tem que ser utilizadaaté
o limiteda sua capacidade, da sua exaustão. (Pal
mas) Estão sendo sinceros, mas não estão sendo
originais. Estes argumentos já foram utilizados,
aqui mesmo no Brasil,no finaldo século passado,
na época da Abolição da Escravatura Este argu
mento já foi utilizado na Europa, também em
fins do século passado, quando da derrubada das
jornadas de 12 e até de mais de 12 horas de
trabalho. E a Inglaterra não foi para o abismo
como diziam. A Inglaterra e toda a Europa não
sóse desenvolveram como nos legaram parâme
tros novos de conceito de desenvolvimento, de
não um mero crescimento econômico, não um
simples indicador de crescimento econômico,
mas um indicador de crescimento social.

Sr. Presidente, como Vice-Líder do PMDB, peço
aos companheiros do meu Partido, aos cOl:npa
nheiros desta Comissão que, no momento da vo
tação, dêem mais um passo adiante nesta jornada
bonita que temos travado ao longo desses três
dias, e votem maciçamente, de cabeça erguida,
na redução da jornada de trabalho para as 40
horas. MUIto obngado. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, nós estamos todos emocio
nados com os discursos, com os depoimentos
competentes dos Constituintes Ronan Tito e Teo
tônio Vilela Filho; nós estamos, ainda, emocio
nados com a demonstração de grandeza que V.
Ex' se referiu, no mício dos trabalhos, que demos
ontem nesta Casa. Nós estamos começando a
nos convencer que esta é a Comissão do progres
so, na Constitumte. Esta é a ponte que nos pode
conduzir a um equilíbrio na Sistematização e no
Plenário, e é neste sentido que quero registrar,
aqui, uma questão de ordem transformada em
apelo a todos os partidos, mesmo àqueles compa
nheiros que índívrdualmente possam ter uma ava
liação diversa sobre a questão da jomada.

Se esta Comissão, Sr. Presidente, puder aprovar
por unanimidade o horário de 40 horas, nós che
garemos à Sistematização e chegaremos ao Ple
nário da Constituinte como portadores da ban
deira do progresso e da bandeira da solidariedade
aos trabalhadores nesta Constituinte. (palmas.)

É nesse sentido que transformo a minha ques
tão de ordem num apelo a todos os partidos,
para que examinem a possibilidade de aprovar
mos, também, o horário de 40 horas como fize
mos com a questão da estabilidade.
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o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
_ Sr Presidente, SI"" e Srs. Constituintes:

Segundo pude observar junto com meu com
panheiro de luta, provavelmente S. Ex' vai pedir
a retirada de sua emenda. Mas isso não impede
que nos manifestemos e, aqui, deixemos o nosso
ponto de vista referente a esta matéria.

Diziao ilustre Constituinte Ronan Tito que hou
ve um avanço muito grande e que houve com
preensão, ontem, nas negociações, quando esta
Comissão chegou a um denominador comum
que nos brindou, generosamente, e mostrou que
ela está cedendo.

Mas eu queria dizer, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes que, filho de agricultores, lembro-me da
minha infância quando nos levantávamos de ma
drugada para ir à estrebaria ordenhar as vacas;
lembro-me com que alegria quando fomos para
a escola; lembro-me daqueles invernos onde o
terreno e as gramas eram cobertas de geadas;
lembro-me quando caminhávamos para a roça
e ficávamos noite a dentro, e ninguém reclamava
do trabalho. Nós trabalhávamos com muito amor,
com muita alegria, porque a alma e o espírito
estavam presentes. E nós não ganhávamos muito,
somente o necessário para viver. Imaginem: o
que um minifundiário pode ter, com uma família
de 10 filhos? Se o trabalho não pode ser feito
com amor é preferível nos sentarmos à porta de
uma igreja e pedirmos esmolas, porque o pão
será amargo. Ele só terá sabor se pudermos traba
lhar com amor.

Eu não estou aqui, querendo insinuar que po
demos trabalhar muito ou pouco. Não. Eu quero
dizer que existe uma única fórmula só, para ser
mos felizes na face da Terra e esta felicidade está
dentro de cada um. E fico machucado, e fico
doído e preciso me desabafar, Sr. Presidente, de
tanta coisa absurda que nós ouvimos durante tan
tas reuniões aqui, desde a Subcomissão, onde
tantas palavras de ódio foram pronunciadas.

Eu não sou desse feitio,Sr. Presidente. Eu tenho
um coração sensível, humano, solidário e prefiro
não ter nada, porque toda a riqueza do mundo
não pode saciar a nossa felicidade, que é algo
acima, é algo que está dentro de nós e dentro
de nosso coração.

Eu troco toda a riqueza por essa felicidade.
Eu vou varrer a rua, vou limpar sanitários, em
qualquer lugar, em troca dessa felicidade e que
me dêem um pedaço de pão de milho, apenas
com um melado bem fino, mas me dêem a felici
dade em troca, a alegria de viver, a mão amiga
estendida.

Sr. Presidente, esse é o mundo que eu sonho,
esse é o mundo que eu gostaria de desejar para
todos. Um mundo, talvez, de ilusões e de sonhos,
mas de minha parte ele é possível. E todos aqueles
que me rodeiam e que estão comigo, ao meu
lado, eles sempre se sentiram assim e sempre
haverão de se sentir assim. Caso contrário, eles
estariam dentro do inferno, eles estariam inferni
zando as suas vidas e o meu desejo é de que
todos os trabalhadores, um dia, possam ser até
autônomos e trabalhar até o quanto desejarem.

Quero apenas lembrar, aqui, que pouco se falou
daquele pobre trabalhador rural, daquele autôno
mo, daquele minifundiário, daquele que tem um

pedacinho de terra e trabalha de sol a sol, e muitas
vezes não tira nem meio salário mínimo. Como
diziaaqui, muitas vezes, o nobre Constituinte Levy
Dias, que nós nos baseamos demais nas grandes
empresas e, principalmente nas estatais, que ti
ram dos empresários, como o Constituinte Ronan
TIto disse, não é apenas o banco que roubam
os empresários, mas eu tenho experiência e nes
ses dias uma firma me mostrou que, dos 130
trabalhadores que tem, só o imposto por mês
é o dobro da folha de pagamento. Imaginem V.
Ex", o Governo leva, por mês, o dobro da folha
de pagamento!

Então, a minha sugestão seria, como dizo Italia
no, que solução está no meio: nem as 48 e nem
as 40. No meio, as 44. Este é o meu ponto de
vista.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência informa que há dois oradores inscritos.
Após, encerrará a discussão.

Concedo a palavra ao Constituinte Cunha Bue
no.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, todos nós queremos avançar não só
no terreno social, mas também nos trabalhos des
ta Comissão. Sabemos que o tempo nos é uma
limitação. Se não entregarmos hoje o relatório
até à meia-noite, provavelmente, a Comissão de
Sistematização fará de todo esse trabalho da Sub
comissão e da Comissão um relatório que não
será levado em conta. Por isso, desejo fazer um
apelo aos companheiros que apresentaram
emendas substitutivas, que a retirassem e que
déssemos (palmas) dessa forma, como aprovado
o Parecer do ilustre Relator. (Palmas.) Será mais
uma prova de apreço, não só aos trabalhadores,
mas também uma prova de apreço ao nosso Rela
tor que, apesar da exigüidade do tempo, se desdo
brou para que pudéssemos estar hoje aqui cum
prindo o Regimento e chegar a uma solução para
dar fim aos nossos trabalhos e a nossa responsa
bilidade neste período.

Quero apenas lembrar aqueles trabalhadores
que não têm patrão, aqueles que não observam
o relógio, aqueles que não têm garantidos os seus
direitos que esta lei a eles será totalmente inócua.
Temos que pensar, daqui até a votação final, se
realmente as 40 horas é a melhor solução para
o Brasil e para os seus trabalhadores.
• Portanto, quero fazer novamente o apelo para

que se retirem os destaques e se dê por aprovado
o Parecer do ilustre Relator. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a Constituinte Abigail Feitosa, últi
ma oradora inscrita. Em seguida, passaremos à
votação.

A SRA. CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Os pronunciamentos que aqui fizeram os Cons
tituintes me deixaram até emocionada. Nós esta
mos construindo, aqui agora; nesta Comissão,
um tempo novo. Talvez até consigamos varrer
do Pais aquele quadro terrível que Teotônio um
dia, na Bahia, colocou numa reunião e foi aplau
dido de pé quando ele disse::'Que fizeram deste
País? Aqui só vemos favela?" E morro, desde mor
ro e sobe morro de favela. Salvador tem 70%
da sua população morando em invasões. São os
baixos salários, condição de vida subumana. O

trabalhador não pode viver só para trabalhar. Ele
precisa de lazer.

Eu quero, à essa altura, deixar que o pronuncia
mento dos companheiros Constituintes, inclusive
o do Cunha Bueno, fique mais gravado do que
o meu, porque eu estou aqui mais para parabe
nizar o que S. Ex'" disseram, porque a nossa luta
já vem de há tanto tempo junto com os sindicatos.
De modo que mais vale os pronunciamentos que
S. Ex'" fizeram do que o meu próprio.

Quero apenas congratular-me com S. Ex" e
fazer com que os companheiros Constituintes,
como colocou Domingos Leonelli, sejam aplau
didos, por unanimidade, pela questão das 40 ho
ras. MUito obrigada. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Raimundo
Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, corroborando com a proposta
do Constituinte Cunha Bueno, eu queria lançar
aqui uma complementação. Seria não uma retira
da total de todos os destaques, mas que nós esco
lhêssemos três destaques, em cada tema, em ca
da capítulo e, depois de votadas as 40 horas,
suspendêssemos a reunião por trinta minutos. As
sim, reduziríamos os detaques talvez em 80%,
mas discutiríamos alguns assuntos que ainda são
polêmicos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Dionisio Dal Prá,
autor da emenda.

O SR. CONsmUINTE DIONISO DALPRÃ
Sr. Presidente, Sras e Srs. Constituintes, estou pro
fundamente sensibilizado pelo pronunciamento
aqui ouvido e atendendo ao apelo do nobre Cons
tituinte Cunha Bueno, na intenção de colaborar
com esta Comissão, sabendo, entretanto, que o
futuro nos dirá que esse não é o melhor caminho
e nem a melhor solução para os trabalhadores,
retiro a minha emenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência, em face da retirada da emenda de
preferência do Constituinte Dionisio Dal Prá e es
tando ainda na mesa emenda dos Constituintes
Israel Pinheiro, Oswaldo Lima Filho e Ricardo Izar,
todos ausentes e em face do pedido de retirada
pelo Constituinte Domingos Leonelli, esta Presi
dência, pelo Regime Interno, não tem outra posi
ção senão consagrar as quarenta horas, por una
nimidade. (Palmas.)

O SR. CONSmUlNTE RONAN mo - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V.Ex' a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, em nenhum momento pode ser mis
são desta Comissão vender a idéia de que esta
mos iludidos ou queremos iludir. O que demos
foi um passo. Temos ainda que passar pela apre
ciação da Comissão de Sistematização, mas, aci
ma de tudo, temos o Plenário. Que todos nós,
neste momento, saibamos que esta é uma con-
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quista para a luta, não é uma conquista definitiva.
A luta continua e, por isso mesmo, não venha
alguém amanhã dizer que quisemos ser vende
dores de ilusões. Queremos ser, neste momento,
em bloco, uma Comissão que leve a Idéia gene
rosa, para que ela seja debatida e depois decidida
pelos lídimos representantes de todo o Brasil no
Plenário. E aí, assim, teremos a palavra final. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência, dando continuidade aos trabalhos, passa
ao art. 2°, inciso XVI, com a Emenda n° 678-3
do Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM - Sr. Pre
sidente, para agilizar os trabalhos, dou o mesmo
encaminhamento e retiro a minha emenda. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Reti·
rada a emenda, permanece o dispositivo do subs
titutivo.

Passaremos ao 17° item, com a Emenda
1422·1, do Constituinte Israel Pinheiro e Emenda
n° 126·9, do Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES
Retiro a minha emenda, pois já esta contemplada.
(Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, solicito que, diante da ausên
cia do Constituinte Israel Pinheiro, embora com
a mesma finalidade das outras emendas, mesmo
considerando a importância que elas possam ter,
mas se S. Ex" não está aqui para defendê-Ia, seja
retirada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre·
sidência coloca em votação a retirada da emenda,
em face da ausência do Constituinte em plenário.

Se houver algum voto contrário, que se pronun
cie. (Pausa.)

Por unanimidade, está aprovada a retirada da
emenda.

Passaremos agora ao 18° item, com a Emenda
rr 1412, do Constituinte Israel Pinheiro, e outra
do Constituinte Dionisio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTEDIONISIO DALPRÁ
Retiro a minha emenda, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, requeiro que V. Ex" coloque em
votação a retirada da emenda do Constituinte Is
rael Pinheiro, em virtude de sua ausência, comO
a Mesa tem procedido nas outras determinações.

aSR, PRESIDENTE (Edme Tavares)-AMesa
atende à questão de ordem de V.Ex"

Os Srs. Constituintes, que estejam a favor da
retirada permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovada a retirada da emenda.
Emenda do Constituinte Cunha Bueno ao item

19"

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Re·
tiro Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Eduardo Jorge ao item 19"

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE 
Retiro a emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ernen
da rr' 1123-7, do Constituinte Mansueto de Lavor,
ao item 19"

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, o Constituinte Mansueto de Lavor não
se encontra neste plenário. Convivo fraternalmen
te com S. Ex" e admiro a sua coerência e o seu
espírito, mas tenho certeza de que se ele aqui
estivesse, para o melhor andamento do serviço
e por verificarque o trabalhador está contemplado
aqui, ele também a retiraria. Por isso, peço a retira
da da sua emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O
Constituinte Mansueto de Lavor, nessa sua emen
da postula licença-gestante remunerada antes e
depois do parto, por período não inferior a 120
dias e à mãe adotiva, nos termos que a lei estabe
lecer.

O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Sr.
Presidente, requeiro que coloque a votos a emen
da do Constituinte Mansueto de Lavor.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Constituinte Max Rosenmann.

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, é muito oportuna a proposta do
Constituinte Mansueto de Lavor. Que ela seja co
locada em votação, porque estamos conseguindo
grandes conquistas, como a de ontem, no tacante
ao salário-família, na razão de 20% para pessoas
de baixa renda, assim como esta colocação, num
momento de conquistas tão importantes.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência tem a informar que se trata da Emenda
N° 1.123-7, do Constituinte Carlos Benevides,
com pedido de destaque do Constituinte Man
sueto de Lavor.

Com a palavra o relator.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi

dente, Srs Constituintes, em que pese a generosa
posição, a redação aqui posta contempla situa
ções excepcionais:

"Licença remunerada à gestante, antes e
depois do parto, no período não inferior a
120 dias."

Até aí, concorda com o nosso relatório.
.....e à mãe adotiva, nos termos que a lei

estabelecer..."
Essa colocação se estende à mãe que pode

adotar uma criança de 5,10,12 anos. Portanto,
como está escrita, seria inadequada. Como não
estão presentes os Constituintes Mansueto de la
vor e Carlos Benevides, preferimos que fosse
mantido o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ ELIAS MURAD
- Sr. Presidente, respeitando o ponto de vista
do Sr. relator, aqui se acrescenta: .....nos termos
que a lei estabelecer." E a lei poderá estabelecer
a idade. Não procede o argumento do Sr. relator.
Num País como o nosso, julgo extremamente
importante o estimulo à adoção. É uma neces
sidade premente em nosso meio. Falo isso como
pai adotivo. Acho fundamental o estímulo à ado
ção, porque talvez minimizaria o grave problema
das crianças abandonadas no nosso meio.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, na Seção lI,da Previdência Social, art. 59,
item Ill, está escrito:

"Proteção à maternidade e à paternidade
naturais e adotivas, notadamente à gestante,
assegurado o descanso antes e após o par
to."

De maneira que já está contemplado no texto
do nosso relatório esse amparo.

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência coloca em votação.

Os Srs. Constituintes que estiverem contra a
emenda, permaneçam como estão; os que estive
rem a favor, fiquem de pé. (Pausa.)

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - Peço a pala
vra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Esclareço
que o que está proposto neste artigo já está con
templado no art. 59, item 111, do nosso relatório.
Fazer o acréscimo é repetir o que tem colocado
mais adiante.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Mas o relatório de V. Ex" não fala da licença
à mãe adotiva; fala de proteção, mas não a defme.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Claro que
a lei pode estabelecer todas, inclusive esta.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito do Constituinte Hélio Costa que proceda à
chamada. Quem estiver a favor da emenda votará
Sim; quem estiver a favor do texto do relator votará
Não.

(Procede-se à votação.)

A SRA.CONSTITUINTEBENEDITADASILVA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex"
tem a palavra pela ordem, para falar sobre o pro
cesso de votação.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITADASILVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. e Sras. Consti
tuintes, estamos realmente conquistando e tendo
alguns avanços que considero da maior írnpor
tãncia. Todavia, é necessário meditarmos a nível
do texto, porque trata-se de uma licença remune
rada à gestante, antes e depois do parto, por perío
do não inferior a 120 dias.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Infor
mo à Constituinte Benedita da Silva que o Regi
mento Interno da Casa, quando se inicia o pro
cesso da votação - e esta Presidência teria o
maior prazer em ouvi-Ia - proíbe que se fale
a não ser sobre o processo de votação. Com toda
a admiração que tenho por V.Ex'" cumpro o Regi
mento. Já está sendo feita a chamada.

A SRA CONSTITUINTEBENEDITADA SILVA
- Sr. Presidente, a minha questão de ordem é
com relação ao processo de votação. Não estou
devidamente esclarecida para votar, na medida
em que não estou entendendo este parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência informa que os que estiverem a favor
da emenda votarão "sim"; os que estiverem com
o texto do Relator votarão "não".

Passo a ler a emenda:

"Licença remuerada à gestante, antes e
depois do parto, por período não inferior a
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120 dias, e à mãe adotiva, nos termos que
a lei estabelecer".

O texto do Relator tem a seguinte redação:

"Licença remunerada à gestante, antes e
depois do parto, por período não inferior a
120 dias."

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSrrraINTES:

TItulares:
Alarico Abib - Augusto Carvalho - Benedita

da Silva - Borges da Silveira - Bosco França
- Cunha Bueno - Dionísio Dal Prá - Doreto
Campanari - Edme Tavares - Eduardo Jorge
- Floriceno Paixão - Francisco Coelho - Gandi
Jamil - Geraldo Alckmin - Ivo Lech - João
da Matta - José Elias Murad - Júlio Campos
- LevyDias - Maria de Lourdes Abadia - Mauro
Sampaio - Max Rosemmann-Mendes Botelho
- Oswaldo Almeida - Paulo Paim - Renan
Calheiros - Ruy Nedel - Salatiel Carvalho 
Stélio Dias.

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSrrraINTES:

11tu/ares:
Adylson Motta -Nmir Gabriel- Carlos Cotta

- Carlos Mosconi - Célio de Castro - Domin
gos Leonelli - Edmilson Valentim- Fábio Feld
mann - Francisco Küster - Gera/do Campos
- Hélio Costa - Jacy Scanagatta - Joaquim
Sucena - Jorge Ilequed - José Carlos Sabóia
- Juarez Antunes - Júlio Costamüan - Mário
lima - Nelson Seixas- Osmar Leitão - Osvsl
doBender-Raimundo Rezende-Rona/doAra
gão - Teotônio Vilela Filho - Vasco N~s 
Wilma Maia

Suplentes
AbigailFeitosa -Raimundo Bezerre -Raquel

Cândido.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. consttttsn:

1E:
Eduardo Moreira.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vai-se
proclamar o resultado:

Votaram SIM 30 Srs. Cosntituintes e NÃo 28
- Houve uma obstenção.

Em face de não ter obtido a maioria absoluta,
fica rejeitada a emenda permanecendo o texto
do substitutivo. (Palmas.)

A SRA CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra pela oredem.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, embora sendo matéria vencida,
a meu ver, procedeu o levantamento da questão
da companheira Benedita da Silva. Votei NÃo
e gostaria de esclarecer. Afinal de contas, não
posso me negar da inerência de ser mulher, que
adoro. Quem vai adotar, não pariu, não deu à
luz, obviamente, não pode ter licença de 120 dias.
Como a mãe adotiva ficará de licença antes, se
ela só terá a criança no momento da adotação?
Terá essa experiência no momento em que fizer
a adoção. Ela não pode obter licença de 120

dias, previamente, por uma situação que não sabe
se vai ter. Não está bem claro.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - O
período de licença é para adaptação da criança
no seio da familia..

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nuamos com o processo de votação. Art. 20

, inciso
XIX, Emenda do Constituinte Dionísio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DAL PRÁ 
Retiro-a, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Eduardo Jorge, ao inciso XIX,
art. 20

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Retiro a emenda, Sr.Presidente.

O SR . PRESIDENTE (Edme Tavares) 
Emenda na507-8, de autoria do Constituinte Jua
rez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES 
Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Inciso
xx. emenda de autoria do Constituinte Eduardo
Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Inciso
xx. emenda da Constituinte Abigail Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Inciso
xx, emenda do Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Reti
ro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Inciso
xx. emenda do Constituinte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Re
tiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da Substitutiva ao inciso XXI, do Constituinte Dio
nísio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONíSIO DALPRÁ
Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emenda
ao inciso XXI do Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Re
tiro-a

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Emen
da na 286-9, de autoria do Constituinte Edmilson
Vatentim, ao inciso XXI.

O SR. COSNTlTUINTE EDMlLSON VALENTIM
-Retiro-a

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Inciso
XXII, Emenda na 718-6, de autoria do Constituinte
Dionísio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONíSIO DALPRÁ
Continuando a colaborar, retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Inciso
XXIII, Emenda na 448, de autoria do Constituinte
Cunha Bueno.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emenda
na723-2, de autoria do Constitiuinte Osvaldo Ben
der.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -Inciso
XXIII, do art. 20

, Emenda na 494-2, de autoria do
Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, a presente emenda propõe a su
pressão do § 1° e seus itens I e 11 do art. 20

, dando
ao inciso XXII do mesmo artigo a seguinte reda
ção:

"Greve cujo exercício a lei não restringirá.
É proibido o enocante:

Somos partidários da tese de que a greve
é instrumento de legítima defesa do traba
lhador para a tutela de seus direitos. Por isso,
gostaria que ela fosse submetida à aprecia
ção dos companheiros."

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tra
ta-se do inciso XXIII.

Algum Sr. Constituinte gostaria de discuti-lo
contrariamente? (Pausa.)

Tem a palavra o Constituinte Mário Lima.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA- Sr. Pre
sidênte, Srs. Constituintes, fui Relator do antepro
jeto na Subcomissão dos Direitos dos trabalha
dores e Servidores Públicos. Todos sabem que
em todos os países industrializados do mundo,
onde a democracia não tem adjetivação, odireito
de greve é um direito sagrado dos trabalhadores.
Somos a oitava potência econômica do mundo.
Nas sete que nos antecedem, o trabalhador.tem
o direito de greve amplo e irrestrito. No caso do
nosso anteprojeto, uma das críticas era quanto
ao funcionamento dos chamados "serviços espe
ciais".

Gostaria de dar um depoimento aos Srs, Consti
tuintes. V. Ex" leram nos jornais que, no mês
de março, os campos de petróleo e as refinarias
foram acupadas pelas nossas dignas Forças Ar
madas. Foi um erro lamentável da direção da
Petrobrás que, em vez de dialogar com os traba
lhadores, não os respeitou e procurou esmagá
los. Quis o destino que eu estivesse numa das
refinarias na hora em que chegava uma tropa
das nossas Forças Armadas, munida de metralha
doras, carros de combate. Fui receber no portão
o Capitão Moura que comandava aquele contin
gente militar. Disse a S. S' que o recebia amistosa
mente, mas julgava desnecessária a sua presença
no local, porque ali não havia tumulto, não havia
qualquer ameaça ao patrimônio da empresa esta
tal.S. S' constatou que realmente não havia. Vinte
e quatro horas depois a tropa se retirava daquela
unidade. A direção da empresa alegara que a tro
pa havia sido chamada para proteger as instala
ções, o patrimônio da companhia estatal, que é
do povo brasileiro, dos seus trabalhadores. Eu
mostrava também àquele militar que aquela afir
mação era mentirosa. Perguntei-lhe se sabia que,
durante à noite, aquela unidade, que custa mais
de 500 milhões de dólares, é protegida apenas
por operários, porque, durante à noite, só um
engenheiro permanece nas dependências daque
la refinaria, como também nos fins de semana,
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.
sábado e domingo. São quase dois mil trabalha
dores que durante 37 anos operam aquela unida
de, sem qualquer acidente, sem qualquer dano.

A emenda do ilustre relator, na minha opinião,
sana a deficiência do meu anteprojeto, quando
ele confia aos trabalhadores, ao seu patriotismo,
aos seu senso de responsabilidade, o dever de
zelar pelo funcionamento das atividades essen
ciais. Creiam, Srs. Constituintes, que o País não
se arrependerá em confiar nos seus trabalhado
res, porque mesmo nos períodos do arbítrio ja
mais faltou ao trabalhador brasileiro serenidade
e patriotismo no desempenho das suas missões,
nas fábricas espalhadas por todo este País.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
dispõe de um minuto.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Vou
concluir, Sr. Presidente. A paz social que empre
sários e empregados querem, repousa necessa
riamente na justiça social. Não sonhemos que
possa haver paz social com leis de exceção e
arbítrio que sufocam e punem de maneira injusta
o trabalhador.

Havendo greve, os trabalhadores e os patrões
se entenderão. Havendo greve sem condiciona
mentos, sem limitação, sem falsas verdades, não
haverá tumulto, e sim, paz. Srs. Constituintes, te
nho certeza de que não haverá quem leve o traba
lhador para o confronto, para a desordem. Por
isso, considero o texto do ilustre relator melhor
do que aquele que elaborei na fase inicial dos
trabalhos

Sr. Relator, mais uma vez, V.Ex" mostra a sua
sensibilidade social, o seu alto espírito democrá
tico, quando faz um artigo onde a greve deverá
ser resolvida entre as partes interessadas - Tra
balhadores e patrões, e onde V. Ex" mostra a
confiança que tem nos trabalhadores brasileiros.
Eles demonstrarão, como têm demonstrado, que
jamais farão uma greve para prejudicar o povo
brasileiro, para contestar os poderes desta Nação.
Farão greve como se faz em todo o mundo demo
crático: para lutar por melhores salários, por me
lhores condições de trabalho e, para democrática
e pacificamente, resolver os impasses. Muito obri
gado. (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Retiro a minha emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Inciso
XXIII da emenda de rr 1.262, de autoria do Consti
tuinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSmUlNTE EDUARDOJORGE 
Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da n° 1.395, de autoria do Constituinte Augusto
Carvalho.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTOCARVALHO
-SR. Presidente, colaborando com os trabalhos,
retiro a emenda, mas demonstrando uma preocu
pação. No parecer do ilustre relator, a justificativa
da rejeição da minha emenda, era de que a proibi
ção do locaute, como estava na minha emenda,
não caberia por ser direito de trabalhador. Receio
que na Comissão da Ordem Econômica seja co-

locada a probição do locaute, mas, retiro a emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da n° 913-8, de autoria do Constituinte Paulo
Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Reti
ro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da de autoria do Constituinte Dionísio Dal Prá,

O SR. CONSTITUINTEDIONÍSO DALPRÁ
Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da de n- 363, do Constituinte Juarez Antunes.

O SR. COSNTITUINTE JUAREZ ANTUNES 
Trata-se do mesmo problema quanto ao locaute,
Na relação emprego-trabalho, o locaute é questão
séria. Não sabemos onde vai entrar; e o relator
deixou passar despercebido. Mas, retiro a emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
das de rr's 724 e 28-3, de autoria do Constituinte
Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Retiro-as, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da rr 706-2, do Constituinte Cunha Bueno, emen
da aditiva.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Re
tiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da n° 436-5, do Constituinte Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON - Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Jorge Uequed, de rr 1411-5.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Também solicito a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO- Também solicito a retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Ricardo Izar.

O SR. CONSmUINTE RICARDO IZAR -Soli
cito a retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência coloca em votação.

Os Srs, Constituintes que estiverem a favor da
retirada, permaneçam como estão.

Aprovada.
Retiradas todas as emendas.
Vamos agora ao inciso X)N, do art. 2°.Emenda

rr 693-7, do Constituinte Stélio Dias.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, retiro Emendas rrs 693 e 661.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Joaquim Sucena.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMSUCENA
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Carlos Mosconi, de rr 1.479.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI
- Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Dionísio Dal Prá, de n- 746.

O SR. CONSTITUINTEDIONÍSIO DALPRÁ
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituisnte Paulo Paim, de n° 638.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM-Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Israel Pinheiro.

Coloco em votação a retirada.
Os Srs. Consntuíntes que estão de acordo, per

maneçam como estão.
Aprovada.
Emenda 499-3, inciso XXVI, do Constituinte

Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Lamentavelmente, Sr. Presidente, nesse relató
rio, a aposentadoria, principalmente para o traba
lhador urbano, não foi contemplada da mesma
forma que foi para o servidor público e como
constava do relatório, da Subcomissão.

Defendemos não só que fique definido o tempo
para aposentadoria por tempo de serviço, como
também defendemos a equiparação salarial de
todas os aposentados e pensiomstas ao salário
dos trabalhadores em atividade, e que esse salário
seja corrigido da mesma forma e na mesma épo
ca em que é feitaa correção para os trabalhadores
em atividade. Já tive oportunidade de dizer aqui,
nesta Comissão, que os ferroviários são celestistas
e já gozam desse direito que, no meu entender,
deverá ser estendido a todos os trabalhadores
brasileiros. Também tenham o mesmo direito dos
funcionários, tanto a nível municipal, estadual ou
federal. Os militares, por ocasião da aposenta
doria, quando passam para a inatividade ou refor
ma, Como é chamado, eles recebem inclusive
uma promoção e passam a ter, também, a corre
ção na mesma época.

Desta forma, solicitamos ao Relator que apre
sente uma subemenda - já que não tivemos
oportunidade de constatar, no seu relatório, a apo
sentadoria por tempo de serviço e que essa emen
da seja apreciada pelos Srs. Constituintes.

A nossa proposta é que se dê ao inciso XXVI,
art. 2° a seguinte redação:

"Aposentadoria com proventos Iguais à re
muneração percebida pelo trabalhador em
atividade, na mesma categona profissional,
cargo ou função."

Apresentamos também uma outra emenda,
que deverá ser anunciada pelo Sr. Presidente,
mais tarde, onde propomos a regulamentação
da correção desses proventos.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o nosso substitutivo,
realmente não foi suficientemente explícito, se
gundo sentimos juntos aos companheiros de Co
missão, ao se referir à questão da aposentadoria.
Vamos ler a proposta que nos foi trazida e discu-
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tida, e que nos parece contempla todos os interes
ses; apenas que ao revés de ficar aqui por inteiro
explicitada, que ela entrasse referida como apo
sentadoria, e que na seguridade, no art 60, pas
sasse a ter a redação correspondente. Gostaria
de ver aprovada por este Plenário a seguinte reda
ção:

"Aposentadoria com proventos iguais à
maior remuneração dos últimos 12 meses
de serviço, verificada a regularidade dos rea
justes salariais nos 36 meses anteriores ao
pedido, garantido o reajustamento para pre
servação do seu valor real, cujo resultado
nunca será inferior ao número de salários
mínimos percebidos quando da concessão
do benefício: a) com 35 anos de trabalho
para o homem; b) com 30 anos de trabalho
para a mulher; c) com tempo inferior ao das
modalidades acima, pelo exercicio de traba
lho noturno, de revezamento, penoso, insalu
bre ou perigoso; d) por velhice aos sessenta
e cinco anos de idade; e e) por invalidez."

Gostariamos de submeter à apreciação do Ple
nário esta correção que, no meu entender, enri
quece o nosso relatório.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sr. Presidente, pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem, o Constituinte José Carlos
Sabóia.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA
- Solicito do nobre Relator, Constituinte Almir
Gabriel, que releia os dois últimos itens, as duas
últimas letras.

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - "d) Por ve
lhice aos 65 anos de idade; e e) Por invalidez".

O SR. CONSmUlNTE EDUARDOJORGE
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com a
palavra, pela ordem, o Constituinte Eduardo Jor
ge.

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE 
Nós, do Partido dos Trabalhadores, também apre
sentamos emenda a esse inciso, cujo destaque
é o de n° 1.261. Com esse destaque queremos
resguardar, em primeiro lugar, aquela equipara
ção dos proventos da aposentadoria com o salário
da ativa e, em segundo lugar, estamos propondo
a redução da aposentadoria por tempo de serviço.

A primeira questão parece que fica contem
plada na proposta do Constituinte Almir Gabriel.
A segunda questão, a redução do tempo de servi
ço e outras questões que podem aparecer em
relação à aposentadoria, discutiriamos no art.60.
Então, aprovaríamos a redação do inciso XXVI,
sem prejuízo de discutir a questão da redução
do tempo de serviço e uma série de outras ques
tões que queremos. É a sugestão que apresento
aos companheiros e se V.Ex'" concordarem, nós,
do PT, retiraremos o nosso destaque, para discu
ti-lo no item 60.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Elias Murad.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
-Gostaria de fazer uma indagação ao Sr. Relator,
porque na série que S. Ex' expôs não vi contem-

piados os casos especiais, como, por exemplo,
a aposentadoria dos professores aos 25 anos.

Gostaria que o Sr. Relator esclarecesse a posi
ção desses casos especiais.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - A letra c
deste artigo contempla. "Com tempo inferior ao
das modalidades acima, pelo exercicio de traba
lho noturno, de revezamento, penoso, insalubre
ou perigoso."

O SR. CONSmUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
- Mas, aí, se o Sr. Relator me permite uma obser
vação, fica um pouco vago, por exemplo, o proble
ma atual, que foi uma dura conquista dos nossos
professores, que têm. direito à aposentadoria com
25 anos de trabalho. Só se pudéssemos incluir
dentro do item "trabalho penoso".

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, por sugestão do Consti
tuinte Eduardo Jorge, ao invés de discutirmos
detalhes a respeito disso, nós o faríamos melhor
quando discutirmos a área da previdência social.
Aqui garantiríamos aposentadoria e lá os detalhes
sobre ela.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
- Estou de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, fiz, um destaque para a Emenda
~ 1.389, cujo teor principal é o de equiparar o
valor da aposentadoria com os ganhos dos traba
lhadores na ativa.Sinto-me contemplado pela for
mulação do Relator e retiro a minha proposta,
sem prejuízo da discussão posterior, das defini
ções da aposentadoria, quando estivermos tratan
do da seguridade.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Para que a minha proposta também seja discu
tida no outro capítulo, desde que fique assegurada
a aposentadoria e a equiparação neste capítulo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência passará a emenda de V.Ex'ao Relator,
para, na oportunidade da discussão, ser incluida
em pauta.

Passamos, agora, ao inciso XXVI. Emenda rr
1.261, do Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE 
Retiro, Sr. Presidente, com a mesma dinâmica
de discutirmos no item 60.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Júlio Costamilan.

O SR. CONSTITUINTEJÚUO CONSTAMlLAN
- Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Eduardo Jorge, de n° 1.131,
ao inciso XXVI.

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSmUINTE PAULOPAIM - (lnau
dível).

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Juarez Antunes, n° 365-2.

O SR. CONSTITUINTEJUAREZANTUNES
Sr. Presidente, chegamos a um dos pontos mais
importantes para os trabalhadores, porque os
aposentados, neste País, estão na última lona. O
Ministro da Previdência administra a sua Pasta
como um empresário, tendo que obter lucro no
flnal do mês. Aliás, é o único órgão do Governo
que dá lucro. Mas, o Relator já nos garantiu que
vamos discutir detalhadamente esta questão mais
adiante. Não importa que a paridade salarial dos
aposentados surja em 12,24, ou 36 meses, desde
que haja fator de correção. Dentro desse compro
misso de se levar para a segunda etapa a discus
são, também retiro esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Juarez Antunes ao inciso XXVI, '
de n° 1.266, aditiva.

O SR. CONSTITUINTEJUAREZANTUNES
Pela mesma razão, retiro, para discussão poste
rior.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte João Paulo ao inciso XXVI,
de rr 1.114, solicitado destaque pelo Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Eduardo Jorge, de n° 1.138.

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Emen
da do Constituinte Iran Saraiva, n° 327-0.

O SR.CONSTITUINTEIRAM SARAIVA - Soli
cito a retirada, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)-Coloco
em votação.

Os Srs. Constituintes que concordarem com
a retirada permaneçam como estão.

Aprovada.
Retirada a emenda.

Emenda rr 317-2, do Constituinte João Cunha.

O SR. CONSmUINTE JOÃO CUNHA- Soli-
cito a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência coloca em votação.

Os Senhores Consbtuintes que estiverem de
acordo com a retirada permaneçam como estão.

Aprovada.
Da Constituinte Benedita da Silva, rr 0079-3,

ao inciso XXVII, emenda aditiva.

A SRA.CONSmUINTE BENEDITA DASILVA
- Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Jorge Uequed, n°43, ao inciso
XXVII.
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o SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Retiro,Sr. Presidente, porque já está contemplada
na matéria que o Relator assegurará.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
face da retirada das emendas ao inciso anterior,
permanece o texto do Relator.

Ao inciso XXVII Emenda do Constituinte Jorge
Uequed, rr 1.041; Emenda do Constituinte Juarez
Antunes, n° 176-5; Emenda da Constituinte Abi
gail Feitosa, de n ° 1.342-9.

A Constituinte Abigail Feitosa pede a retirada
da emenda.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Peço a retirada, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTEJUAREZANTUNES
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Cunha Bueno, de rr 0975-8.

O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Es
tamos discutindo o § 1°,art. 2°,Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a retirada das emendas ficou aprovado o texto
do Relator.

Agora, é o § 1° do art. 2°

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Para uma questão de or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Constituinte Antôniocarlos Mendes
Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Emenda n° 1.185, que se
refere à adição de mais um item, que seria a
inclusão do item XXVIII.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte Mendes Thame, estamos colocando
pela ordem de preferência. Temos outras substi
tutivas.

Emenda do Constituinte Dionísio Dal Prá, n°
733.

O SR. CONSTITUINTEDIONfslO DALPRÁ~
Peço a retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Todas
as outras emendas são aditivas.

Com a palavra o Constituinte Cunha Bueno,
autor da emenda substitutiva ao § lodo art. 2°

O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a nossa sugestão
é a seguinte: o seguro-desemprego será finan
ciado por parcela do Fundo de Seguridade Social,
contemplado no art. 34, que constituirá um fundo
de garantia coletiva do emprego, com adminis
tração tripartite. A nossa sugestão é para que a
administração desse Fundo seja tripartite, para
que não aconteça o que vem acontecendo nos
fundos que pertencem e que são gerados com
a renda do trabalho do nosso trabalhador, e no
qual ele não tem participação na sua adminis
tração. Temos visto os desmandos que vêm acon
tecendo na administração dos recursos que per
tencem exclusivamente ao trabalhador. Portanto,
a nossa emenda é para que a administração des
ses fundos tenha caráter tripartite entre emprega
dores, Governo e empregados. Em tal princípio,
as entidades do gênero hão que se impor, segun-

do já é praxe ínternacíonal, Sr. Presidente, que
não é adotada nó Brasil, e que já é prevista pela
Organização Internacional do Trabalho. O que
queremos é que o trabalhador saiba de que forma
está sendo administrado o recurso gerado pelo
seu trabalho. Pedimos o apoio dos ilustres Consti
tuintes, para darmos esse passo, que considero
importantíssimo nas relações do capital e do tra
balho.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, a Emenda à Constituição de 67,
emendada posteriormente pelos militares, chega
a falar em co-gestão das empresas. No entanto,
aquele artigo é cínico, nunca teve a intenção, por
que nunca foi regulamentado. No entanto, a
emenda do honrado Constituinte Cunha Bueno,
profícua, é séria, é competente. Devemos come
çar com a gestão dos trabalhadores nos fupdos
para os quais ele contribui com seu trabalho. (Pal
mas.) Peço isso, peço o apoio unânime desta
Comissão para que se constitua a comissão tripar
tite, para que o trabalhador possa contribuir, tam
bém, na administração do fundo social.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED -
V.Ex" me concede um aparte?

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
O exemplo que se segue aqui, na proposta, é
o mesmo da sua atual proposta, no que tange
à administração da Previdência Social. Não pode
mais a Previdência Social continuar apenas nas
mãos do Governo, que não paga. Ela tem que
ser administrada e fiscalizada pelos empresários
e pelos trabalhadores, para evitar o mal uso da
Previdência. (Palmas.)

O seguro-desemprego será o grande instru
mento desta sociedade na defesa dos trabalha
dores, nas horas de crise da economia, quando
a estabilidade não tivergarantia, porque nas horas
de grande crise da economia não há estabilidade
que resista. Os trabalhadores estarão no aban
dono e o seguro-desemprego precisa ser um insti
tuto forte, muito bem gerido e muito bem fiscali
zado para garantir os trabalhadores.

Aprovo a emenda juntamente com V.Ex'

O SR. CONSTITUINTERONANTITO - Agra
deço e incorporo o aparte do Constituinte Jorge
Uequed, e quero destacar uma palavra do aparte
de S. Ex',que nos fundos em que os trabalhadores
contribuem haja gestão tripartite. S. Ex" coloca
o empresário. E muito importante que se coloque,
também, o empresário. Estamos construindo a
nossa Pátria e é indispensável que todos partici
pem: trabalhadores, governo e, também, os em
presários. Agradeço e convoco mais uma veztoda
a Comissão para que aprovemos, por unanimi
dade, a emenda do Constituinte Cunha Bueno.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Mário Lima.

O SR. CONSTITUINTEMÁRIoUMA- ilustre
Constituinte Ronan Tito, V. Ex" é testemunha de

um dos últimos encontros do saudoso Presidente
Tancredo Neves, em Minas Gerais, onde reuni
mos mais de dois mil dirigentes sindicais. O Presi
dente Tancredo Neves dizia que no seu governo
os trabalhadores participariam da gestão dos fun
dos para os quais contribuíssem, e dizia mesmo
que se essa participação já se verificasse há mais
tempo, muito desmando e muita corrupção se
acabaria. Por isso faço minhas as palavras de V.
Ex"

A emenda do Constituinte Cunha Bueno é um
dos pontos altos dos nossos trabalhos. Admitimos
que temos que superar aquela fase em que se
dizia que até 1964 os trabalhadores e o governo,
numa linguagem operária, tinham-se unido para
"ferrar" o empresário, que de 64 até 85 o governo
e os empresários se uniram para "ferrar" o traba
lhador, e que, agora, teria chegado a vez de o
empresário e o trabalhador se unirem para "fer
rar" o governo. Acho que não. Agora chegou a
vez de sentarmos, todos, em torno de uma mesa
para resolvermos os problemas do País. A emen
da de V. Ex", Constituinte Cunha Bueno, é real
mente uma das coisas mais importantes que já
apareceram no nosso trabalho.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem, com a palavra o Constituinte Eduardo Jor
ge.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, eu havia solicitado inscrição e gos
taria de um esclarecimento do Relator Almir Ga
briel, para que a votação se tome mais clara e
mais consciente. Quando o Relator Almir Gabriel
propõe a formação do Fundo de Garantia do Se
guro-Desemprego, ele permite esse Fundo de Ga
rantia do Seguro-Desemprego para ser integrado
ao Fundo Nacional de Seguridade Social. A ges
tão, a administração, como vai ser aprovado o
orçamento deste Fundo está sendo tratado nos
arts. 39 e seguintes. A minha dúvida é se ao defi
nirmos essa questão em rc,u.;:ão ao Fundo de
Garantia do Seguro-Desemprego, como fica isso
em relação ao Fundo Nacional de Seguridade
Social? Vaiter a mesma gestão? A gestão é outro
critério? Porque ali se prevê que o orçamento
será aprovado pelo Congresso Nacional. Há uma
série de dispositivos nos arts. 39 e seguintes.

A minha questão de ordem, a minha colocação
para o Relator Almir Gabriel, é como S. Ex" vê
essa questão, como isso será compatibilizado
com os arts. 39 e seguintes, e se a ocasião de
discutir e votar esse assunto seria aqui, ou lá no
fundo Nacional de Seguridade Social. O Fundo
de Garantia do Seguro-Desemprego poderá ter
uma administração ou uma gestão diferente do
Fundo Nacional de Seguridade Social? São essas
questões que apresento ao Relator Almir Gabriel,
para que S. Ex' as aborde na sua exposição e
nossa votação seja mais consciente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Antes
de passar a palavra ao relator, dou a palavra ao
Constituinte Juarez Antunes, para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTEJUAREZ ANTUNES
Sr. Presidente, sugiro que após a votação desse
item, voltemos à proposta feita há algum tempo,
de se levantar os trabalhos por alguns minutos,
a fim de trazermos alguns temas importantes. O



178 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

art. 60, ainda está muito longe de ser abordado
e o ponteiro do relógio está andando. Podemos
correr o risco de ver o tema aposentadoria, que
é muito importante, ficar para a meia-noite, o que
não é um bom negócio. Gostaríamos que V. Ex'
após a votação, se ativesse a esse ponto. Obrí
gado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) ........: Com
a palavra o Sr. relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presí
dente, Srs. Constituintes, pelo § 1°, estamos pro
pondo que

"O seguro-desemprego será financiado
por contribuições da empresa, do emprega
do, da União, que constituirão o Fundo de
Garantia do Seguro-Desemprego."

A proposta do Constituinte Cunha Bueno, no
meu entender, já está contemplada no art. 8°,
quando explicita:

"É assegurada a participação dos trabalha
dores em igualdade de representação com
os empregadores em todos os órgãos da
administração pública, direta e indireta, bem
como em empresas concessionárias de ser
viços públicos, onde seus interesses profis
sionais, sociais, previdenciários sejam objeto
de discussão e deliberação."

No meu entender, isso não apenas recobre a
parte do Seguro-Desemprego, mas recobre onde
todos os interesses prevídencíáríos, e de outra
ordem, do trabalhador, estejam em jogo.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
relator, gostaria só de ponderar de que como esta
não é uma votação em caráter definitivo,de repen
te pode cair na Comissão de Sistematização um
e ficar o outro. Acho que ficaria mais claro, mais
explícito, se constasse, nesse artigo, esse dispo
sitivo. Peço a compreensão de V. Ex'

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - De minha
parte, nada a opor.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - O rela
tor nada tem a opor à emenda.

Coloco-a em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo,

permaneçam como estão,
Aprovada por unanimidade. (Palmas.)
Temos ao art. 2°, algumas emendas aditivas:

do Constituinte Cunha Bueno, a de rr 959; do
Constituinte Domingos Leonelli, de n° 952; do
Constituinte Cunha Bueno, de n9 9596; do Constí
tuinte Jorge Uequed, de rr 1047; do Constituinte
Paulo Paim, de n°611; do Constituinte Paulo Paim,
de rrs 637, 640 e 641.

O Constituinte Paulo Paim, retira desde logo,
todas as suas emendas.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr
Presidente, V.Ex' poderia repetir a segunda emen
da do meu destaque?

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) A prímeí
ra emenda de V. Ex' é a de n° 959 e a segunda
é a de n° 959·6. São dois destaques:

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, como houve a remuneração dos artí
gos, tenho a impressão que está fora de ordem.
Acho que ela iria para o art. 59, inciso lll, para
capítulo de seguridade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex',
na sua emenda, pede para incluir no art. 29 do
substitutivo da Comissão, ao inciso VII, sobre Se
guridade Social. Tenho a impressão que a citação
do artigo, está fora de ordem. V. Ex' deseja que
ela seja apreciada e votada no artigo que trata
da Seguridade Social, correto?

Então, a Presidência pede à assessoria que co
loque no artigo que trata da Seguridade Social,
para discuti-Ia posteriormente.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Se
não me falha a memória, seria no art. 59, inciso
m.

O Sr. PRESIDENTE(Edme Tavares) -APresi
dência agradece a orientação de V.Ex'.

A outra emenda de V. Ex' é a de n° 959.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - É
a mesma, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exata
mente. Retirada para o art. 58, possivelmente.

Emenda do Constituinte Domingos Leonelli,de
rr 952-9.

Com a palavra S. Ex' (inaudível).

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Sr. Presidente, essa emenda havia sido
contemplada no relatório do ilustre Constituinte
Mário Uma, que conhece bem a questão, e tem
uma certa obviedade onde assegura aos trabalha
dores que trabalham em turnos ininterruptos,
aqueles trabalhadores das indústrias, principal
mente do petróleo, da petroquímica, da siderur
gia, que funcionem em turno ininterrupto, e que
constituem um contingente muito específico, mas
que já é muito grande a esta altura, de trabalha
dores em condições realmente especiais. Os pe
troleiros e os petroquimicos da Bahia costumam
dizer que "Deus inventou o trabalho e o Diabo
inventou a zero hora," que é aquele turno que
inviabiliza a vida familiar, o lazer, a cultura, de
um grande número de trabalhadores. Por outro
lado, esse tipo de trabalho é normalmente ínsalu
bre,com alguma periculosidade. Já existem estu
dos feitos sobre saúde, em número suficiente para
nos indicar, Sr. Presidente, que a nova Consti·
tuição brasileira não pode deixar de contemplar
esse dado da nossa realidade industrial, no que
se refere ao trabalho.

Peço, portanto, a partir do próprio Relator e
dos ilustres pares desta Comissão, que incorpo
rem esta emenda, este justo direito dos trabalha
dores que operam em turnos ininterruptos Ela
diz, simplesmente, que é assegurada a jornada
de seis horas para o trabalho realizado em turnos
minterruptos de revezamento. É apenas isso, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Mário Uma.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, vou fazer apenas um
rápido depoimento sobre esse problema.

Sou um operador de refinaria, e me ocorreu
o seguinte: eu saí da minha casa às duas horas
da tarde, para pegar um ônibus para começar
a trabalhar às quatro horas da tarde. Viajei duas
horas para chegar ao trabalho,Trabalhei de qua
tro da tarde à meia-noite. A meia-noite, o meu
substituto, por motivo de doença súbita, não veio.

Pelas normas da empresa eu SÓ posso largar o
meu local de trabalho após a chegada do meu
substituto. Eu continuei trabalhando de meia-noi
te às oito horas do dia seguinte. Novamente tomei
o ônibus e às dez horas estava em Salvador. Fo
ram vinte horas de trabalho. Só quem conhece
esse trabalho sabe como ele aniquila a resistência
física e mental de qualquer trabalhador. Isso não
se verifica apenas em refinaria de petróleo. Verifi
ca-se também nas usinas hidrelétricas. Esta luz
que está aqui vem de uma usina, e nela o traba
lhador também trabalha 24 horas por dia, sete
dias na semana, trinta dias no mês e trezentos
e sessenta e cinco dias no ano. Daí considerar
que a proposição do ilustre Constituinte Domin
gos Leonelli vai reparar um dos aspectos mais
injustos da nossa legislação trabalhista. Chego
a informar mesmo que algumas unidades no Bra
sil já trabalharam seis horas, mas com o regime
forte de 64, essas empresas mandaram uma lei
para o Congresso Nacional, que foivotada a toque
de caixa, inviabilizandoessa conquista. A refinaria
de Cubatão, que é uma das mais antigas deste
País, trabalha em regime de seis horas, conquis
tado em 1962.

O número de doenças mentais no pessoal que
trabalha no setor de revezamento é grande, é
imenso mesmo. Outro detalhe também que deve
ser considerado: usinas hidrelétricas, refinarias,
unidades petroquímicas, siderúrgicas, normal
mente, ficam na periferia e distantes das grandes
cidades. O transporte para lá consome, em média,
de 4 a 5 e até 6 horas. O trabalhador, além de
trabalhar 8 horas, consome mais 4 e até 6 horas
vi~ando. É muito penoso. Daí considerar a pro
posta do Constituinte Domingos Leonelli como
uma reparação que se fará a esse grande contin
gente de trabalhadores que não sabem o que
é interrupção. São 365 dias de trabalho por ano.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Constituinte Vasco Alves.

O SR. CONSTITUINTE VASCOALVES - Sr.
Presidente, pressinto que a emenda do Consti
tuinte Domingos Leonelli alcança unanimidade,
tendo em vista que é uma emenda consensual,
imagino eu, de interesse até do próprio empresa
riado. Tenho experiência, também fiz advocacia
trabalhista. Acho que esta emenda é de interesse
até do empresariado, porque, na verdade, a em
presa mesma tem interesse em que a jornada
se faça de forma ininterrupta. Portanto, requeiro
a V. Ex' que submeta a emenda à votação sim
bólica.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Quero
informar ao Constituinte Vasco Alvesque em face
da sua questão de ordem, não está alcançando
a unanimidade, uma vez que esta Presidência já
tem dois inscritos contra a emenda.

Com a palavra o Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Sr. Presidente, Sr. Relator, caros colegas, esta
emenda tem um sentido social muito grande. Tra
balhei na Siderúrgica Nacional 26 anos; é um
caso típico. Em todas as siderurgias o trabalho
é ininterrupto. O problema mais sério do traba
Ihador é que ele não se acostuma com o horário,
não se acostuma com o horário do descanso,
de dormir. Numa semana está num horário, supo
nhamos, de 16 às 24 horas; na outra semana,
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de zero hora, o tenebroso turno da zero hora,
às oito da manhã. Ele não tem como coordenar
o lazer com a família, não tem como descansar.
O sono do dia não satisfaz a ninguém. É uma
vida atribulada a do trabalhador que enfrenta o
turno do revezamento. Isso sói acontecer entre
os eletricitários, trabalhadores metalúrgicos de si
derurgia, petroleiros e muitas outras categorias
deste País, sobretudo, nas estatais. Por isso, espe
rávamos uma votação unânime e estamos pen
sando nessa possibilidade.

Era o que tinha a dizer. (Palmas).

o SR. CONSTITUINTE MAX. ROSENMANN 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem de inscrição, o Constituinte
Max Rosenmann.

o SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr5. E Sr'" Constituintes, Sr. Presidente, após o
testemunho de dois companheiros desta Comis
são, ConstituinteDomingos Leonelli, que em todo
o momento desta Comissão, tem dado explica
ções e colocações de sua experiência junto ao
trabalho, dos Direitos dos Trabalhadores e Servi
dores Públicos e o eminente Constituinte, que
foi Relator da Subcomissão, Mário Uma, a res
peito de um assunto de tanta importância para
o trabalhador, que é esse jugo, praticamente um
regime de escravidão, que escravizou o trabalha
dor da indústria química, principalmente da Petro
brás; uma empresa estatal escravizando o seu
trabalhador, fazendo com que o mesmo trabalhe
365 dias por ano. (Palmas.) .

Deveríamos também, Sr. Presidente, manifes
tar-nos, por escrito, à Petrobrás, para que não
faça mais esse tipo de exploração ao trabalhador,
fazendo com que ele trabalhe 365 dias por ano,
sem a mínima chance de ter um descanso e uma
convivência digna. Gostaria que esse assunto fos
se colocado e que fosse encaminhada correspon
dência à Petrobrás, para que não ocorra mais
esse tipo de abuso, o que está sendo testemu
nhado pelo Presidente do Sindicato dos Petro
leiros a esta Comissão. Não nos podemos calar
diante de uma evidência dessas e devemos real
mente protestar.

Também quero comentar, principalmente ao
apresentador deste destaque, o eminente Consti
tuinte Domingos Leonelli, que S. Ex"faz menção
à jomada de trabalho, referindo-se somente ao
tumo noturno, ao maldito turno da meia-noite.
O seu texto não faz referência ao tumo diurno;
fala em 6 horas, mas não determina a proibição
notuma.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Dese
jaria conceder a palavra, pela ordem dos nossos
trabalfios, ao Constituinte Ruy NedeI.

O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL- Sr. Pre
sidente, um dos erros cirúrgicos que cometi na
minha vida eu o cometi quando fazia três dias
e três noites que não dormia. Esse problema,
evidente, é ingente, brutal, é desumano, é massa
crante, para vários setores da nossa sociedade,
para milhares de trabalhadores da nossa socie
dade. Mas para o índio não tem esta importância.
Para a ecologia a gritante importância é bem ou
tra. Podemos dizer que as minorias já estão liqui
dadas nesta Comissão.

Parece-me que explodiu uma bomba atônica
e destruiu a ecologia nesta Comissão. Estamos
com a saúde muito doente, porque não vamos
ficaraté meia-noite discutindo dois ou três artigos,
quando temos 110 artigos para analisar.

É uma questão de ordem que me parece funda
mentai para o bom andamento desta Comissão
da Ordem Social.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, quero agradecer e contar
com o voto do Constituinte MaxRosenmann para
esse projeto dos trabalhadores, mas discordo, da
sua proposta de admoestar a Petrobrás, já que
isso conduziria a nossa Comissão a ter que ad
moestar a Votorantim à Rede Globo, o Bradesco,
dezenas de empresas particulares.

Quero agradecer o voto, agradecer a partici
pação, e juntos, eu e o Constituinte MaxRosern
mann, iremos à Petrobrás, à Votorantim, a todas
a empresas, para lutarmos pelos trabalhadores.
Muitoobrigado.

O SR. CONSTITUINTE MAX. ROSENMANN 
Sr. Presidente, para uma questáo de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o Constituinte Max Rosenmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX. ROSENMANN 
Gostaria que o companheiro Domingos Leonelli
entendesse que devemos trabalhar em cima de
fatos concretos. Acabamos de ouvir uma denún
cia muito séria a respeito da estatal Petrobrás,
à qual não nos devemos calar. E se existirem
outras denúncias concretas, devemos também fa
zer o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Mário Uma.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA - Uma
das obrigações que o parlamentar tem é com
quem o manda para cá. Cada um de nós vem
livremente, mas representa um segmento da so
ciedade. Eu represento o trabalhador de petróleo,
porque fui,agora, reeleito Presidente do Sindicato,
e o meu ilustre, querido e prezado amigo Max
Rosenmann talveznão tenha entendido o que eu
quis dizer. Quando eu disse que o trabalhador
de petróleo trabalha 24 horas por dia, uma sema
na, um mês, não é o mesmo trabalhador. Quis
mostrar que é um serviço ininterrupto. No sábado
e no domingo, qualquer outra atividade para des
canso. Hoje,domingo, nas plataformas, nos cam
pos de petróleo, nas refinarias,há um trabalhador
trabalhando; no dia de Natal, no dia de Ano bom.
M é que está a diferença do trabalho que tem
intervalos normais. Eu não disse que lá não há
descanso, porque senão todos já teriam morrido.
Eu disse que o descanso lá é irregular e em dias
incertos. Poderia parecer que eu não conhecia
a minha profissão e sou um operário de refinaria,
da Petrobrás.

Então, Sr. Presidente, que fique claro, na ata,
que eu não disse que a Petrobrás não dá descanso
aos seus trabalhadores: disse sim, que é um traba
lho dífícil, periculoso, cansativo, e que não há des
canso regular, mas há descanso.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem de inscrição, o Constituinte
Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Queria fazer um apelo aos companheiros de
todos os partidos para que evitassem de mcorrer
em argumentos repetitivos, porque, senão, não
vamos concluiro nosso trabalho. Faço este apelo
para acelerarmos os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte José Elias Murad.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Sr. Presidente, estou muito preocupado com
o ritmo dos nossos trabalhos. Tendo sido Presi
dente da Subcomissão de Saúde, Seguridade e
Meio Ambiente, neste ritmo que estamos traba
lhando, não chegaremos nunca ao capítulo da
saúde.

Solicito um esclarecimento da Mesa: Qual é
a data limitee a hora para terminarmos os nossos
trabalhos?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A data
limite para que se faça a entrega à Comissão
de Sistematização é no dia 15.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- isto é, amanhã.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Ama
nhã, até à meia-noite.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Mas mesmo assim, estamos ainda no art. 3°
e são 110 artigos.

Para terminar, Sr. Presidente, leio uma noticia
que foi publicada hoje num dos jornais, e pediria
a atenção dos nossos colegas.

"De acordo com membros da Comissão,
o número de destaques está em função direta
dos interesses em impedir que a Comissão
tenha seu resultado até amanhã.

Com isso, o relatório seria rejeitado, seria
indicado outro relator para apresentar em 24
horas um novo substitutivo. Seria a chance
de alterar tudo."

Acho que esta situação, esta protelação, esta
demora, este curto espaço que ainda temos, está
colocando todo o nosso trabalho em risco.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Solici
taria que se fizesse silêncio do Plenário para que
esta Presidência pudesse detalhar as informações.

Alémdo prazo fatal,que é o dia 15,para entrega
do anteprojeto à Comissão de Sistematização, te
mos que observar que o relator, após a aprovação
do projeto e das emendas, terá que fazera redação
final do texto que deveremos aprovar. E mais:
o Presidente Ulysses Guimarães mandou comu
nicar às Comissões que ainda estão reunidas, dis
cutindo e votando matérias, que o prazo para vota
ção das matérias termina hoje, às 24 horas, para
que amanhã possa ser feitaa redação finale entre
gue á Comissão de Sistematização. Esta presi
dência entende que os nossos trabalhos se desen
rolaram num clima.do melhor consenso.

Em face desses prazos fatais, esta Presidência
faza sugestão, que o Plenário, soberano, vai deci
dir, que é suspendermos a reunião, para retomar
mos às 15 horas. Ás 14:30 horas, com as lideran
ças de todos os partidos nesta Casa, nos reuniría
mos para estudar uma forma de colocarmos logo
em votação determinadas matérias importantes,
colocarmos, inclusive, os destaques, apelando
aos Constituintes para retirá-los e revê-los logo,
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para que pudéssemos, deflnítívamente, até á
meia-noite, entregar o trabalho.

Antes de suspender a reunião, esta presidência
vai colocar em votação a proposta do Constituinte
Domingos Leonelli.

o SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE U\
VOR - Sr. Presidente, para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Quero apenas esclarecer que tenho cerca
de 10 destaques. Por uma questão de imprevisto,
não estive aqui de manhã. Quero que V.Ex' consi
dere, desde já, todos esses destaques retirados,
para que alguém não queira votar em meu nome.
O interesse é meu. Todas estão retiradas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Agra
deço a V. Ex' a compreensão.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSmUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Sugiro a V. Ex' que antes de encerrar esta
reunião conclua o art. 2°Há apenas um destaque,
parece-me que do companheiro Domingos Leo
nelli.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Dese
jaria, primeiro, responder à questão de ordem do
Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTEVASCOALVES- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSmUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, V.Ex' fez um chamamento ao entendi
mento das lideranças, nós aqui estamos represen
tando a Liderança do PMDB,inclusive, a esta altu
ra tranqüilos porque o relatório eu gostaria até
de enaltecer o trabalho do ilustre Relator Almir
Gabriel, que com muita sabedoria soube materia
lizar o programa do nosso Partido, o PMDB.

Nós agora que lemos o relatório do Constituinte
Almir Gabriel, podemos sentir a sabedoria com
que agiu o Constituinte Almir Gabriel. Então esta
mos de pleno acordo com a proposta de V. Ex',
Sr. Presidente, no sentido de que após o início
dos trabalhos haja uma reunião das Lideranças
com a Mesa, para estudar uma fórmula de apres
sar o andamento dos trabalhos.

Achamos muito justa a ponderação de V. Ex',
porque que temos que concluir estes trabalhos
até a zero hora do dia 15.

A SRA. CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra pela ordem.

A SRA. CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Não é para tratar de um assunto correlato,
mas eu realmente fui tomada de surpresa e como
uma amazônida não poderia deixar colocar a par

os meus companheiros do suicídio do Consti
tuinte Fábio Lucena.

Quero fazer uma ressalva, embora todos sai
bam, é preciso respeito de Sul a Norte. Uma das
grandes lideranças deste País da Região Norte
desaparece num momento muito sério.

O SR. CONSTITUINTE - (lnaudível. Interven
ção fora do microfone.)

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Não é o problema da homenagem, meu com
panheiro, é o problema da reflexão que a Nação
tem que ter consciência. Fábio Lucena não era
um homem frágil, não era um homem fraco, era
um homem que vinha das lides populares, e para
nós do Amazonas segnifica uma perda irrecupe
rável, não do cirrótico, do bêbado ou do desequi
librado, mas de um homem que talvez não tenha
suportado o que nós talvez não possamos supor
tar daqui para a frente.

É preciso frisar-se isso, Sr. Presidente, como
uma questão de justiça. Para mim que sou da
região é um fato estarrecedor.

O SR. CONSTITUINTEMAXROSENMANN
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte Max Rosenmann.

O SR. CONSTITUINTEMAXROSENMANN
Sr. Presidente, acho muito importante que esta
Presidência tenha colocado a preocupação de nós
tentarmos apressar os trabalhos, porque estas
mesmas pessoas que estão pedindo o apressa
menta dos trabalhos ontem ficaram num verda
deiro concurso de oratória durante mais de 3 ho
ras, discutindo semântica, se era orientação se
xual ou identidade sexual.

Acho que nós temos que ter objetividade e cola
borarmos para que esse trabalho realmente che
gue ao seu final. Também é muito importante
que os combinados e os acordos sejam cumpri
dos. Por isso que quero neste momento elevar
o ilustre Constituinte RuyNedel que manteve altiva
a sua conduta e lamento que ele tenha sido o
úníco que tenha mantido a sua conduta do acordo
nas 44 horas. E por isso que teremos que pensar
muito sobre este acordo de contribuição e de
colaboração nos trabalhos para que haja uma
colaboração e uma contrapartida, porque a maio
ria vota e a minoria cala, e se quiserem que a
minoria cale nós queremos que haja um acordo
que realmente corresponda aos nossos anseios
dessa minoria.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência suspende a reunião e retomaremos
às 15 horas, no mesmo local.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
reaberta a reunião. Solicito aos Srs. Constituintes
ocuparem os seus lugares.

Inicialmente, desejava comunicar ao Plenário
que, com o objetivo de facilitar o andamento dos
trabalhos desta Comissão, e na busca do cumpri
mento das nossas obrigações para com os prazos
para a entrega do anteprojeto desta Comissão
Temática, resolveu esta Presidência, em reunião
com as lideranças partidárias, trazer ao conheci
mento do Plenário, para decisão, duas propostas.

A primeira trata da modificação do texto do
Regimento no seu art. 16, do Regimento Intemo
da nossa Comissão, que permite no período de

discussão das matérias a palavra de 5 Consti
tuintes a favor e 5 contra. Por essa metodologia,
a Presidência e os Srs. Constituintes poderão aqui
latar da impossibilidade de que possamos con
cluir até às 24 horas de hoje os nossos trabalhos.

A proposta é a seguinte, e o Plenário é soberano
para modificar este número de Constituintes que
deverão falar durante a apreciação das emendas.
Seria o autor da emenda e um contrário, e por
acaso se houvesse a necessidade de uma explica
ção com a palavra do Relator, inclusive com o
prazo apenas de 3 minutos para cada um dos
três: o autor, o contrário e o Relator.

Coloco em discussão e em votação esta propo
sição.

O SR. CONSTITUINTEMAXROSENMANN
Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEMAXROSENMANN
Sr. Presidente, desde o início dos trabalhos consti
tuintes, por ocasião das Subcomissões, estamos
colaborando para que consigamos atingir o avan
ço que toda a sociedade brasileira deseja. Sem
dúvida nenhuma, todo o Constituinte que veio
com a sua consciência em produzir um trabalho
em favor de todos os nossos irmãos, que nos
delegaram esta responsabilidade, eu posso lhe
afirmar que estou com a consciência tranqüila
que venho me conduzindo de forma a colaborar,
de puxar o assunto para a frente para atingirmos
o ponto que a Nação deseja.

Venho colaborando desde ontem, até solicitan
do a companheiros para que os mesmos retiras
sem suas propostas, dentro do possível, para que
os trabalhados pudessem avançar no tempo. Não
foi a nossa pessoa e nem de alguns amigos que
ficaram horas e horas ontem discutindo semân
tica e pontos que poderiam ser resolvidos com
mais objetividade.

Eu solicitaria ao Presidente, eu quero lhe fazer
algumas perguntas dentro da minha questão de
ordem para que realmente ordem se dê nos traba
lhos. Nós temos um Regimento da Constituinte
e é por ele que nós devemos nos orientar, nós
não temos o direito de criar regulamentos perma
nentemente sem cumprir as finalidades para as
quais este Regimento foi aprovado, e eu solicito
as seguintes informações da Presidência: todos
os nossos debates, todos os nossos trabalhos fo
ram gravados?

Segunda pergunta: qual a lei que realmente
regula as votações dos trabalhos da Constituinte?
Qual o artigo do Regimento?

Eu gostaria de fazer estas duas perguntas ao
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo a questão de ordem de V.Ex',desejaria,
quanto à primeira parte da questão de ordem
levantada por V. Ex', informar que o Regimento
Intemo da Comissão da Ordem Social teve o obje
tivo de procurar, cada vez mais, facilitar o ordena
mento dos nossos trabalhos sem, de forma ne
nhuma, ferir nenhum dos dispositivos que regem
o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, apenas neste aspecto de que a Co-

I missão resolveu, por decisão da maioria absoluta,
acrescer o número de oradores para discussão
das matérias, e é muito natural que a Comissão
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tivesse esse direito de inclusive considerar que,
para a facilidadedo esclarecimento dos trabalhos,
fosse importante aumentar esse número dos que
falariam contra e dos que falariam a favor.

Quanto à segunda parte de que trata V. Ex',
é o art. 65 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, dos processos de votação.

"Art, 65. As votações poderão ser reali
zadas pelos processos simbólico, nominal e
secrel.o.

Parágrafo único. As matérias constitucio
nais somente poderão ser votadas pelo pro
cesso nominal."

Está respondida a questão de ordem de V.Ex'
Eu devo ainda informar a V. Ex' que todos os

nossos trabalhos desta Comissão foram gravados
por uma determinação desta Presidência.

o SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Eu agradeço que foi muito esclarecedor porque
realmente estamos sendo regidos pelo parágrafo
único em que as matérias constitucionais somen
te serão votadas pelo processo nominal. Nós tive
mos a gravação durante todos os trabalhos, o
que nos garcmtea documentação desta ação.

Caríssimo Sr. Presidente, eu solicitaria, como
Constituinte, que nós cumpríssemos a lei e que
fossem refeitas todas as votações que não foram
nominais, porque, Sr. Presidente, nós não esta
mos aqui fazendo um trabalho que não seja feito
dentro do embasamento legal, porque estamos
tentando colaborar e não estamos sentindo a co
laboração dos demais.

Eu exijo, dentro dos meus direitos, que seja
cumprido o Regimento, sob pena de nós termos
um relatóriosimbólico, que não seria o verdadeiro
e o legal. Eu exijo para que não haja nulidade
de todos os assuntos a serem discutidos e votados
e sejam refeitas em votação nominal, de acordo
com o Regimento Interno, porque este Plenário
não é soberano para mudar o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Res
pondendo à segunda questão de ordem de V.
Ex', esta Presidência tem a informar, com todo
o respeito que tem a S. Ex', e ainda mais reafir
mando testemunho da forma como V. Ex' tem
se conduzido buscando justamente o que todos
desejam, que é aquele consenso indispensável
para que esta Comissão possa continuar a traba
lhar com a mesma grandeza de espírito, com
a mesma grandeza democrática, e que o interesse
de cada um de nós Constituintes seja, sem dúvida
alguma, o interesse maior de todos, que é o que
interessa nesta Comissão; a maioria é, sem dúvida
alguma, a própria democracia eslcarecer a V. Ex'
que para facilidade, para andamento, para curn
primento da missão desta Comissão, votações
foram feitas por unanimidade, para que não se
repetisse um a um este consenso. E lamento que
V. Ex', naquela oportunidade, não tenha recorrido
da decisão, não tenha V. Ex' recorrido da decisão
da Presidência por um ato soberano dos 64 Cons
tituintes desta Comissão.

Daí por que esta Presidência, respondendo a
questão de ordem de V.Ex', passa a não aceitar

o recurso de V. Ex' quanto à primeira parte, apenas
a partir de cada votação espera que V. Ex', basea
do no art. 65, parágrafo único do Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte, possa
V. Ex', como fez agora, esta Presidência passará
agora por recurso de V. Ex', que é regimental,
a fazer a votação nominal pedida para a primeira
parte dos nossos trabalhos, e aguardarei que

a cada votação V. Ex' sabe que não havendo con
senso esta Presidência sempre fez a votação no
minal, mas se V.Ex' o exigiresta Presidência tem
o dever e a obrigação do cumprimento do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Com estas considerações, passamos.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex'
tem a palavra para questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, V. Ex' fez a sua colocação a qual
eu respeito muito. Agora, quero lhe dizero seguin
te: nós temos um Regimento e vínhamos colabo
rando com ele, tentando de todas as formas cola
borar para que nós tivéssemos a velocidade ne
cessária para atingir o objetivo de completarmos
a análise e a aprovação de todos os itens e artigos,
para o que aqui nos encontramos.

Sr. Presidente, no dia de ontem, o Sr. Relator
atendeu a um pedido de um ilustre Constituinte
e resolveu apresentar do próprio punho, na hora,
uma nova emenda, ou seja, resolveu ao arrepio,
também, do Regimento, criar uma nova emenda.
A matéria está regulada no art. 18, 1°, por conse
guinte o Regimento proíbe a qualquer Constituin
te, inclusive ao Relator, apresentar qualquer nova
emenda durante os trabalhos.

Concluindo, entendo que o Relator tenha única
e exclusivamente a função de dar parecer sobre
as emendas apreciadas, e ele teve tempo para
fazê-lo, e isso já foi feito.Aguardo também a deci
são disto, e não concordo com o fato de V. Ex',
Sr. Presidente, não querer fazer valer o regula
mento, porque se o Sr. Presidente, bem como
toda a Mesa, não concordar em refazer as vota
ções quero lhe comunicar que temos a intenção
de pedir a anulação de todos esses pontos, porque
não cumpriram o Regimento Interno, e se nós
que somos Constituintes não aprendermos a res
peitar as leis, nós estaremos fazendo uma nova
Constituição que também não será respeitada pe
lo povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito da galeria (fazendo soar a campainha) o máxi
mo respeito, afinal de contas nós estamos aqui
respeitando o ponto de vista de cada um.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Odacir Soares para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, eu desejava fazer
um apelo à Presidência desta Comissão, no seno
tido de que, da mesma maneira como se com
portou até o fim da tarde de ontem, seguisse
objetivamente as normas regimentais e subrne-

tesse todas as votações, independentemente de
recurso deste ou daquele Constituinte, ao pro
cesso nominal, que é aquele que está estipulado
no Regimento Interno desta Comissão e mais do
que isto está estipulado no Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte.

Porque se nós procedermos de outra forma,
Sr. Presidente, nós estaremos transmitindo à opi
nião pública brasileira, que está VIgilante, uma
impressão desagradável dos trabalhos desta Co
missão, na medida em que ela, pela própria maté
riaque está sob a sua supervisão, sob a sua atribui
ção, na medida em que ela tem sob a sua guarda
matérias relevantes e do maior interesse nacional.

De modo que me pareceu que V.Ex' teria colo
cado que apenas as matérias que não forem con
sensuais V. Ex' submeteria ao processo nominal
de votação.

Eu queria pedir a V.Ex' que todas as matérias,
consensuais ou não, porque a figura da consen
sualidade não está prevista no Regimento, o Regi
mento não prevê matérias consensuais para sub
metê-Ias a este ou àquele processo de votação,
o Regimento é claro, as matérias constitucionais,
e todas o são, porque nós estamos elaborando
uma nova Constituição para este País, deverão
ser submetidas ao processo nominal de votação.
sob pena de nulidade das decisões desta Comis
são.

Esta Comissão não é plena na medida em que
suas decisões transitam em julgado, as decisões
desta Comissão estarão sempre sujeitas a recur
so. De modo a que nossos trabalhos não sejam
perdidos, de modo a que nossos trabalhos preen
cham os requisitos legais inseridos no Regimento
Interno desta Comissão e no Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte eu faço um
apelo a V. Ex': submeta, na forma regimental,
todas as matérias, todas as decisões à votação
nominal, porque esta é a regra estabelecida pelo
Regimento, que foi elaborado democraticamente,
sob ampla discussão, nesta Comissão e também
no plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

E o apelo e a questão de ordem que levanto
e que considero intransponível, na medida em
que a norma regimental é intransponível e subs
tantiva.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo à questão de ordem do Constituinte
Odacir Soares, esta Presidência acata a questão
de ordem de V. Ex', por ser uma questão de ordem
procedente, porque está na norma do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constitumte.

E se V. Ex' ou qualquer dos Constituintes tivesse
na ocasião as matérias consensuais, V. Ex' tivesse
apresentado esta proposta, ou esta questão de
ordem, a Presidência não teria outra condição
senão aceitá-Ia.

Daqui para a frente, atendendo a questão de
ordem de V. Ex', esta Presidência passará a fazer
a votação nominal de todas as matérias aqui vota
das.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra para uma questão de ordem ao
nobre ConstItuinte Osvaldo Bender.

I
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o SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, SI'"'e Srs. Constituintes, de fato,
nós na qualidade de Constituintes, estamos aqui
para fazer a nova Constituição e, sem dúvida, cada
um tem dado a sua contribuição, nós também
procuramos, dentro do possível, colaborar.

Agora, veja, Sr. Presidente, V. Ex' submete à
consideração deste Plenário a alteração do Regi
mento Intemo. O Regimento Intemo fOI aprovado.
Acho que devemos observar e respeitar o Regi
mento Interno que nós temos matérias muito im
portantes na frente e não podemos dar ao público
lá fora a idéia e a impressão de que estamos
votando a toque de caixa, rapidamente, para ape
nas concluir o parecer, porque o parecer é muito
importante.

Então, a sugestão que faço é que não se altere
o Regimento Interno, e que cada Constituinte te
nha a sua oportunidade de poder falar e poder
dar o seu parecer e a sua opinião sobre as emen
das.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme :ravares) - Antes
de passar a outras questões de ordem, esta Presi
dência vai decidir agora uma questão.

Este Presidente, desde que assumiu esta cadei
ra, pelo voto de V. Ex", hvre e secreto, procurou
desde o início G10s trabalhos a melhor convivência
e o respeito maior a todos; manteve-se, inclusive,
isento de qualquer posição, porém'muito posicio
nado que era o respeito à maioria deste Plenário.

Este Presidente, inclusive, procurou isentar-se
até de um direito que lhe é facultado; o direito
de apresentação de emendas ou de destaques,
para que a posição da Presidência a respeito das
matérias só fosse realizado no momento do seu
voto.

Esta tem sido a minha conduta, e é lamentável
que esta Presidência tenha, quase no final desses
trabalhos, de decidir sobre questões' de ordem
que prejudicam o andamento dos nossos traba
lhos, que representa este consenso, e que repre
senta, sobretudo, a grandeza com que esta Co
missão vinha se conduzindo.

Esta Presidência respeita as questões de ordem
e não fugirá, um só momento, do preceito do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte, razão pela qual esta Presidência não mais
colocará sob o Plenário as propostas decididas
sob as Lideranças, e vai cumprir o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, dará
a palavra; mas esta Presidência, com a compreen
são de todas, não importa a hora que saiamos
daqui, porque lá fora a sociedade nos espera,
e nós daremos hoje este anteprojeto para a reda
ção final do relator. Este é o nosso compromisso.

Esta Presidência informa, se for questão de or
dem a respeito destas decisões, não existe mais
proposta, e vou começar os novos trabalhos.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIRA
- Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares)-Agora,
se a questão de ordem está decidida.

Só um instante, Constituinte Oswaldo Almeida,
sobre esta questão de ordem a Presidência já
decidiu. V. Ex' poderá levantar outra questão de
ordem.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- V.Ex' me permite?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pois
não.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Com a representação do PL, nós tivemos que
nos afastar da sala em que se realizou a reunião
e não tivemos conhecimento das decisões que
V. Ex' deu ciência aqui agora. E foi exatamente
sobre esta decisão que nós pedimos essa questão
de ordem.

Sr. Presidente, para facilitar o trabalho de V.
Ex', queríamos começar dando um testemunho
da conduta elevada com que V. Ex' vem se man
tendo à frente dos trabalhadores desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Agra
deço a V. Ex'

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Nós queríamos ponderar a V. Ex', também,
em relação àquilo que nós temos que dar conta
à sociedade que está lá fora acompanhando os
nossos trabalhos. Não foi por culpa nossa, Sr.
Presidente, que nós levamos todo esse tempo
que levamos, muito bem empregado, analisando
o problema dos trabalhadores civis, rurais e urba
nos.

Mas V.Ex' há de convir que, dentro da responsa
bilidade da nossa Comissão, existem segmentos
que são tão Importantes como o dos trabalha
dores, os segmentos que representam as mino
rias, os funcionários públicos civis e militares, E
não é justo, Sr. Presidente, que a partir deste ins
tante nós passemos a dar tratamento diferenciado
a esses segmentos, deixando de apreciar os Seus
problemas que são tão relevantes como o dos
trabalhadores.

Não é justo, Sr. Presidente, que neste instante,
de repente, a nossa Comissão, que vem traba
lhando dentro desse nível que foi tão belíssima
mente alardeado, pejos oradores' desta manhã,
nós mudemos a forma de trabalhar. Não é justo
até para esta sociedade que está lá fora, acompa
nhando os nossos trabalhos, que tenha conheci
mento de que' até o artigo 2° nós funcionamos
de uma maneira, e depois nós começamos a
aprovar tudo, de repente, sem olhar com carinho
e com detalhe e a responsabilidade que temos,
corno Constituintes, esses assuntos importantes
que representam os anseios desses outros seg··
mentes.

Além disso tudo, Sr. Presidente, vale resselter
que esta Comissão foi constituída de três Subco
missões; cada um de nós passou a tomar conhe
cimento aqui, na comissão, de problemas impor
tantes das outras duas Subcomissões. De repente,
todos nós somos levados, atabaíhoadamente.ia
votar sem a preocupação, sem a responsabilidade
de cada um de nós, assuntos importantes que
dizem respeito a interesses de brasileiros tão im
portantes como os trabalhadores.

(Tumulto no plenário.)
Sr. Presidente, quero que me seja assegurada

a palavra.
Até aqui falei muito pouco nesta Comissão, e

a partir de agora quero que seja respeitada a mio
nha palavra, não só pelo Plenário mas, também,
da platéia. Que V. Ex' faça cumprir o dispositivo
para que isso me seja garantido, como sempre
ocorreu até aqui. Nós respeitamos, ouvimos ora-

dores que falaram o que quiseram, durante o tem
po que quiseram. Por muito menos não admito
que companheiros se dirijam à minha pessoa des
se modo.

(Tumulto.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência solicitaria dos Srs. Constituintes que
tivessem mais tranqüilidade, para que nós pudés
semos continuar com os nossos trabalhos. Esta
Comissão tem dado uma verdadeira demonstra
ção de que o que interessa para todos nós aqui
é discutirmos todas as matérias e votarmos cons
cientemente. A Presidência já decidiu todas as
questões de ordem. A decisão é que a Presidência
vai continuar pela ordem dos artigos, dos incisos,
votando todos, discutindo todos, isso já foi deci
dido. A Presidência não concede mais questão
de ordem, e vai passar aos trabalhos. (Palmas.)

A Presidência vai reiniciar os trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, V.Ex' cassou a palavra do ora
dor, por falta de postura de um Constituinte que
a mim se dirigiu falando em bandalheira, e aqui
não tem nenhum Constituinte falando em banda
lheira. Eu espero terminar a minha palavra. Eu
usei com moderação, até aqui, o meu direito de
ouvir, e ouvi atentamente.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Está
com a palavra a Presidência. Concedo a palavra,
por 2 minutos, ao nobre Constituinte Oswaldo
Almeida. Esta Presidência lhe concede a palavra
apenas para justificar se houve, contra V.Ex', algu
ma palavra de algum Constituinte que não lhe
agradasse.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- V. Ex' me deu dois minutos, Sr. Presidente,
e estou gastando os primeiros segundos para me
tranqüilizar.

O SR. ,PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito aos Srs..Constituintes, sob pena de suspender
a reunião, que respeitem a palavra do orador.
Esta Presidência respeitará a palavra de qualquer
Constituinte, seja qual for o seu pensamento ou
a sua idéia.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Estou gastando os primeiros segundo dos
meus últimos dois minutos para tentar me tran
qüilizar um pouco, porque como político há me
nos de 1 ano, estou começando a ficar envergo
nhado desta Assembléia. Pelo que vina Comissão
da Ordem Econômica...

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Saia!

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Eu não vou sair não, vou tentar melhorar o
padrão desta Assembléia, para que ela tenha vigor
perante a sociedade, para que não se faça aqui
aquilo que tem sido um vexame para todos nós.
Temos que enriquecer esta Assembléia e não
compactuar com problemas desta ordem, em
que a figura do Constituinte é desrespeitada. Eu
respeitei a todos que aqui falaram, quieto, obser
vando, concentrado, tentando colaborar para
aperfeiçoarmos aquilo que representa o grande
anseio da sociedade nacional, uma Constituição
decente para um novo Brasil. Tenho o direito de
participar, da mesma maneira que tenho a obriga- _
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ção de OUVIr, tenho o direito de falar. Não admito,
que ninguém, aqui, interrompa a minha palavra,
muito menos com termos impróprios para um
Constituinte, principalmente de Constituintes que
não me conhecem, não sabem de onde eu vim.

Sr. Presidente, agradeço a postura de V. Ex',
que tem sido um exemplo nesta Comissão.

(Tumulto)
Não adianta quererem me fazer calar, não.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A Pre
sidência mantém a palavra de V.Ex',para concluir.

o SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer a V.
Ex' que a sociedade que está aí fora quer que
haja um trabalho aqui responsável, e este terá
que ser desenvolvido com a análise judiciosa de
todos os pontos. Ninguém aqui que está sendo
analisado é menos importante do que outro, e
nós vamos ter que analisá-los a todos com o
mesmo carinho com que nos comportamos até
agora, e com respeito'aos Constituintes. .

A SRA. COSNTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Se
for sobre o assunto em debate.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Não, Sr. Presidente, quero me reportar se real
mente será assegurado, com sinceridade, não que
eu duvide de V.Ex', mesmo porque guardo pala
vras elogiosas para o final desta reunião pela pos
tura, pela decência com que poucos presidentes
de comissão mantiveram o trabalho nesta Casa.
Muitas vezes vim aqui procurar energia para me
fortalecer na Ordem Econômica. Mas o que estou
assistindo, por parte de alguns companheiros, é
traição aos índios, aos negros, àqueles que que
rem ser anistiados na plenitude com um trate
mento diferenciado.

O que me traz aqui, Sr. Presidente, é a anistia
dos militares, dos civis, na sua amplitude. Aqui
não tem Constituinte melhor ou pior um do que
outro. Ontem fizum discurso e abri meu coração,
não adianta ser do Pedo B, do PT ou de qualquer
Partido, o nosso compromisso é com a Nação.
E neste momento ninguém vai permitir, aqui, que,
haja diferente tratamento para as minorias, por
que elas dependem da amplitude deste colegiado
para sua defesa, porque os grandes já o tem.
os Lobbies o fazem. ,

Fínalizando, enganam-se aqueles que tentam
dizerque estamos aqui para obstruir, comornassa
de manobra. Calem-se aqueles em nome de um
passado que não ficou na retórica, calem-se aque
les em nome de alguém que já sofreu no cárcere
pelas democracias. Peço respeito, Sr. Presidente,
porque os índios e a anistia, como os outros seg
mentos, merecem o mesmo tratamento nesta As·
sembléia Nacional Constituinte.

Quero saber, Sr. Presidente, se o Regimento
será cumprido, porque nós, como foi até agora,
afora até o momento em que o consenso foi res
peitado. Faço um apelo àqueles que se iludem
com os aplausos passageiros, com a euforia e
o abastecimento do ego, porque a Constituinte
não pode ser feita sob esse prisma. A Constituinte
vai ser decidida num colegiado de 500 e poucos
Constituintes. Nós necessitamos da segurança e
da fortaleza do povo. Mas esta Comissão tem que

ter a consciência de votar artigo por artigo, afora
aquilo que foi respeitado e que foi negado. Nin
guém aqui é idiota, trabalhadores têm que ter
as suas prerrogativas restabelecidas, índios, ne
gros e principalmente os anistiados, em pé de
igualdade.

Não vou admitir, Sr. Presidente, que a plenária
queira, com esta Constituinte, querer tocar a toque
de caixa e cassar sua palavra. Em respeito a V.
Ex', insisto perguntando se vamos ser obedecidos
naquilo que queremos. E apelo para a consciência
daqueles que querem fazer da Constituinte uma
escala e um trampolim, em nome daquilo que
queremos atingir, que são as prerrogativas do Par
lamento, os direitos dos trabalhadores, mas da
queles todos que foram injustiçados pelo sistema
ditatorial, principalmente pela ditadura militar.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Quero
informar à Constituinte Raquel Cândido que a Pre
sidência continuará mantendo os dispositivos do
Regimento Intemo da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente.peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, temos acompanhado os trabalhos da
Assembléia Nacional Constitumte, principalmente
da postura com que V. Ex' vem se mantendo
até agora. O trabalho de V.Ex' e do Relator...

O SR. PRESIDEI'ITE (Edme Tavares) - Agra·
deçoa V.Ex'.

Solicitaria silêncio ao plenário para ouvirmos
a palavra do Sr. Constituinte Stélio Dias.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS-Aatua
ção de V. Ex' e do Relator ficará gravada nos
Anais desta Constituinte. A capacidade com que
o Sr. Relator vem conduzindo seu trabalho. a pa
ciência com que S. Ex' ouve e procura o consenso
o, e V. Ex',. com a neutralidade e a imparcialidade
com que vem procedendo nesta Constituinte.

Concluindo, quero dizer que das palavras do
nobre Constituinte Oswaldo Almeida, que vem
nos honrando com a sua participação brilhante,
ele foi equivocado, caluniado, e assim gostaria
que V. Ex' mandasse retirar as palavras infelizes
das Atas deste trabalho, o que não foi feito por
V. Ex'.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -'nevo
informar ao Constituinte Stélio Dias que está sen
do processada a gravação, que depois será trans
crita em Ata. No tumulto em que ocorreu, tumulto
simples, neste tumulto o microfone do Deputado
que se referiu ao companheiro Oswaldo Almeida
não estava sendo gravado portanto não há o que
retirar. A Presidência, no entanto, admitindo qual
quer texto que tenha na gravação, pelo respeito
que tem ao Deputado Oswaldo Almeida, mandará
retirar da gravação e não constará da ata.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Pela ordem, para uma colocação simples.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Quero dizer a V.Ex'. em consideração a essa
postura elevada que mantém, que meu problema
moralmente não está ligado à gravação. O meu
problema está ligado a qualquer tipo de pronun
ciamento de Constituinte dentro desta Casa, seja
gravado ou não, isso não pode continuar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem toda razão, e a Presidência. desde o iníco
dos trabalhos, procurou manter esta respeitabi
lidade.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCOKUSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
não foi citado.-

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- É um direito que tenho. Quero dizer que não
sabia qual o Constitumte que estava falando lá
atrás. Estou tentando repor as coisas.

(Tumulto).

Eu não sabia que era ele que estava falando
naquela portunidade.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Peço
ao serviço de som que desligue os microfones
do Plenário.

Esta Presidência, apesar de ter feito os melho
res apelos e não estar sendo atendido, vai suspen
der a reunião por .5 minutos, para que nossos
trabalhos voltem à normalidade.

Está suspensa a reunião.

(Suspensa às 17horas e2 minutos,a teu
nião é reabertaàs 17horas e 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
reaberta a reunião. Esta Presidência agradece a
compreensão das lideranças partidárias e tarn
bém dos Srs. Constituintes. e vamos reiniciar os
nossos trabalhos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Levy
Dias.

O SR. CONSTITUINTELEVY DIAS- Sr. Presí
dente, companheiros Constituintes, eu pedi ao
Sr. Presidente que me inscrevesse em primeiro
lugar...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Antes
de dar a palavra a V.Ex', permita-me. Esta Presi
dência vai marcar o tempo e será rígido no cum
primento desse tempo. Concedo a palavra a V.
Ex' por cinco minutos.

O SR. CONSTITUINTE LEW DIAS- Pedi a
palavra, para fazer um apelo, Sr. Presidente, Srs,
e Sr" Constituintes:

Nós já conseguimos, nesta Comissão, Sr. Presí
dente, grandes vitórias, nós já conseguimos dar
grandes passos mercê de uma coisa, do entendi
mento. Ontem à noite, Sr. Presidente, lá no Plená
rio do Senado Federal, eu pedi a palavra e fiz
um pedido para que se suspendesse por alguns
minutos a reunião e se reunissem as lideranças
partidárias, para que nós buscássemos um con
senso e déssemos à Nação brasileira um grande
relatório da Comissão da Ordem Social. Fiquei
tão entusiasmado com a vitória de ontem à noite,
no campo da estabIlidade do trabalhador, e pedi
ao Senador Ronan Tito, crivando-o desse grande
potencial seu de orador, que exaltasse a Comissão
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de Ordem Social no seu trabalho realizado ontem
à noite.

Eu não acredito, Sr. presidente, Srs. e SI'"" Cons
tituintes, na radicalização. Eu acredito na força
do diálogo. E eu lamento que, nesta tarde, esteja
mos saindo do caminho que traçamos desde o
primeiro dia de trabalho. Nós votamos com toda
a tranquilidade, e foi do debate que nasceu a
luz, foi do debate de todos os pensamentos que
pudemos votar, Sr. Presidente, o problema da es
tabilidade e da jornada de trabalho, dois pontos
altamente polêmicos do relatório.

Chamo a atenção, Sr. presidente, para o risco
de se pisar na lei em nome de uma maioria, em
que nós - e o Sr. Relator pode muito bem nos
esclarecer isto - estaremos votando nulidades.

O meu intento, Sr. Presidente, desde o início
dos nossos trablhos, é o de contribuir. Nós já
votamos aqui inúmeras matérias polêmicas, mas
conseguimos, mercê de um entendimento, sair
com um resultado aplaudido pela imprensa, pelos
trabalhadores e pelo povo.

Nós agora vamos iniciar, Sr. presidente, a dis
cussão na área dos funcionários públicos civis
e militares, na área da saúde, na área da seguri
dade social, na área da assistência social, na área
da Previdência Social, na área das minorias, dos
negros, dos índios.

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo à Mesa,
que estabeleça como norma o cumprimento rígi
do da lei. Nós não podemos votar uma parte do
relatório do Sr. Relator baseado no Regimento,
porque se tratava de uma maioria, e continuar
as votações tratando em cima de um novo Regi
mento porque vamos tratar das minorias.

Faço este apelo, Sr. Presidente, porque acredito
que se nós trabalharmos com dedicação e com
afinco, mesmo seguindo um Regimento que nós
estabelecemos, nós conseguiremos dar à Comis
são de Sistematização um relatório à altura das
aspirações do povo brasileiro.

Esse é o apelo que faço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge (Ie

quedo

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, Srs. e Sr" Constituintes, quero me
incorporar àqueles que tecem elogios ao compor
tamento de V. Ex" e do Relator. E quero alertar
ao Plenário que se convoca uma Assembléia Na
cional Constituinte, não porque os ânimos estão
calmos; convoca-se uma Assembléia porque é
preciso mudança e porque se darão alterações.
Os ânimos esquentados, às vezes, nas assem
bléias comuns, são própnos dos debates dos par
lamentares, são próprios da linguagem dura mui
tas vezes na defesa dos seus princípios e das
suas idéias. Todos que assistiram o trabalho desta
subcomissão haverão no entanto de dizer que
aqui o ambiente é dos melhores para o trabalho
da ação da Assembléia Nacional Constituinte.

Por isso, Sr. Presidente, me senti satisfeito com
o resultado dos trabalhos, e tendo sido atingidos
os objetivos do relatório do Sr. Relator a que me
propunha na ação desta Comissão, e principal
mente porque o Sr. Relator incorporou uma justa
luta dos aposentados brasileiros, em ver restabe
lecido o valor real e originaI das suas aposenta
dorias, e que complementou o seu relatório com
a emenda do Deputado Constituinte Júlio Consta-

rnílan, no que tange ao tempo de aposentadoria,
que poderá ser discutido, ou as formas de aposen
tadoria. Pois bem, Sr. Presidente, em nome do
andamento rápido desta Comissão, e fundamen
talmente, porque vejo aqui um debate altamente
expressivo, em que a sociedade brasileira está
evidentemente bem representada, solicitar a V.
Ex' que retire todos os destaques que solicitei,
os destaques que encaminhei a esta Mesa, peço
a V. Ex" que considere retirados para agilizar os
trabalhos em homenagem também ao belo, ao
exemplar, ao competente relatório do Senador
AlmirGabriel, pela dedicação do seu trabalho nes
ta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A Pre
sidência recomenda à Assessoría para retirar to
das as emendas e pedidos de destaques do nobre
Deputado Jorge Uequed.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Max
Rosenmann.

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN
Sr. Presidente e demais membros desta Comis
são, como eu disse anteriormente, eu vim aqui
para trabalhar e para colaborar. Agora, eu gostaria
de deixar claro um ponto de vista, que quando
eu levantei a questão de ordem, eu o fiz num
legítimo desejo de que fossem cumpridas as nor
mas para que democraticamente todos tivessem
o direito nesta Comissão. Nós estamos aqui desde
às 15 horas da tarde, aguardando o início dos
trabalhos, e eu era informado que uma reunião
estava sendo realizada no sentido de agilizar pro
postas, reunião essa que eu não condeno, mas
comento, e quero deixar público a toda a Nação
e a todos os presentes que era uma reunião com
o único objetivo de prevalecer a maioria aqui pre
sente. E V. Ex' quando usou a' palavra, no seu
alto e elevado espírito democrático, talvez tenha,
por um acidente de colocação de palavras, V.
Ex"transmitiu a este Plenário que sempre respei
tou a maioria; e eu gostaria que a minoria também
tivesse esse respeito, porque um erro não justifica
outro. Nós estamos aqui apelando desde ontem,
para que aquela conduta do Relator, em que fez
uma emenda do próprio punho, discutida e obser
vada por todos os Srs, Constitumtes presentes
não se repetisse mais.

Quando eu levantei essa questão, de que todos
os julgamentos e de que todas as colocações
havidas aqui fossem canceladas, não foi com o
objetivo de prejudicaros trabalhos, as conquistas
já então realizadas, as quais eu abro mão desta
colocação, porque não vim aqui para anarquizar
e não vim aqui para prejudicar. (Palmas.) Agora,
também não abro mão da minha respeitabilidade,
porque fui procurado por alguns Constituintes
aqui, no sentido de que eu tivesse que me manter
omisso para manter a respeitabilidade e a camara
dagem. Eu não estou aqui para isso. f:.u estou
aqui para defender os interesses do povo brasi
leiro, pelo qual fui legitimamente eleito e que que
ro todo o respeito, como estou respeitando a to
dos. Da mesma forma que levanto uma questão
de ordem muito importante, que tem sido um
hábito desta Mesa, assunto esse do qual nós não
devemos mais incorrer no erro, que está previsto
no art. 72 do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, que diz o seguinte:

"O requerimento de retirada de qualquer
proposição só poderá ser formulado pelo seu
autor".

E nós tivemos durante longos momentos, aqui,
a retirada de propostas de Constituintes ausentes,
como se nós tivéssemos o direito de retirar uma
proposta aqui destacada. Nós não temos esse
direito, como não permitiremos que façam isto
conosco em outras comissões; é um ponto muito
importante que elevo neste momento e que peço
que seja cumprido. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Agra
deço a V.Ex"

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronan
Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, eu vou esperar que termine o diálogo
dos companheiros Constituintes, por ter certeza
de que se trata de assunto relevante.

Agora, Sr. Presidente, eu queria fazer remissão
ao art. 16 do Regimento Interno da Comissão
da Ordem Social, na página seis, no § 4°, quando
diz o seguinte:

"Se ao parecer do relatório forem suge
ridos alterações, de forma com as quais ele
concorde, ser-lhe-á concedido o prazo até
à reunião seguinte, para a redação do ven
cido".

Este termo "vencido", Sr. Presidente, eu já o
discuti aqui nesta Comissão, é o aprovado. Por
isso mesmo, o Sr. Relator em nenhum momento
desobedeceu ao Regimento Interno. Peço a todos
os Constituintes que tenham ai em mãos o Regi
mento Interno da Comissão da Ordem Social na
folha seis, art. 16, § 4°, para que não se tenha
em mente que foi desrespeitada, nesse caso, a
questão do Regimento Interno.

Mas a minha questão de ordem se prende tam
bém a um fato, Sr. Presidente: que todos aqui
merecem o nosso mais profundo respeito. As opi
niões divergentes, não quero, Constituinte Levy
Dias, usar, se eu tenho alguma capacidade de
retórica, usufruir disto para torcer qualquer fato.
Respeito V. Ex" desde que fomos candidatos na
Câmara dos Deputados, e tenho por V. Ex" o me
lhor relacionamento e quero continuar tendo, não
só com V. Ex' mas com todos aqui. Quero tam
bém dizer que respeito todos os companheiros
que discordaram frontalmente de nós. Mas, Sr.
Presidente, eu quero fazer um apelo aos meus
companheiros mais queridos, que para agilizar
mos o processo de votação da nossa Comissão,
já que dispomos de tempo fatal, eu pediria a todos
os companheiros, somente aqueles que quise
rem, que retirassem as suas emendas, para que
agilizassemos a votação do relatório que em parte
satisfaz os ânseios dos trabalhadores, que satisfaz
os anseios dos funcionários, satisfaz também os
direitos dos índios e das minorias. E por isso eu
apelo a todos os meus companheiros, a cada
um, mas somente aqueles que concordarem, que
retirem os seus pedidos de destaque, e as suas
emendas, para que seja votado o relatórío final
do nosso Relator Almir Gabriel.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Peço a palavra peja ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra, pela ordem.
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o SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente já era a minha intenção porque
eu já sabia o que iria acontecer nesta Comissão
da Ordem Social; a direita, lamentavelmente,
sempre agiu sorrateiramente, ora atacando como
um cão para conseguir a sua presa, ora traçoeira
mente, como gato, e nós, Sr. Presidente, preten
demos...

(Tumulto.)

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Eu
protesto, Sr. Presidente, e peço que retira essa
expressão, e que ninguém aqui seja rotulado de
nenhum lado, de direita ou de esquerda, somos
Constituintes com os deveres de representar o
povo brasileiro. Protesto energicamente. (Pal
rnas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência autoriza a gravação a ser interrom
pida, e quando da redação da Ata a exclusão
dessas palavras.

A Presidência comunica aos Srs Constituintes,
que desejem a retirada de suas emendas, que
o façam à Assessoria por escrito.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO BALESTRA
- Sr. Presidente pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O De
putado Mendes Botelho terá que fazer por escrito
e entregar à Assessoria, para que possamos agora
começar o processo de votação. Eu pediria a
Constituinte que deixasse míciarrnos o processo
de votação.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO BALESTRA
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto Ba
lestra, por uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA
- Conforme disse o Constituinte Max Rosenm
mann, o art. 72 diz o seguinte:

"O requerimento de retirada de qualquer
proposição só poderá ser formulado pelo seu
autor."

E hoje, na minha ausência, quando eu tinha
um pedido de destaque ao Inciso 15 do art. 2°,
ele foi retirado na minha ausência; e eu pergun
taria a S. Ex' como eu devo proceder, ou como
procederá esta Presidência?

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Res
pondendo a questão de ordem de V.Ex', a Presi
dência tem a informar que cumpriu religiosamen
te o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte. O art. 72, que V. Ex' acabou de ler,
diz o segumte:

"O requerimento de retirada de qualquer
proposição só poderá ser formulado pelo seu
autor."

Só que V.Ex' esqueceu de ler o parágrafo único,
que diz o seguinte:

"Para os.efeitos deste artigo considera-se
autor de proposição de Comissão o respec
tivo Relator ou Presidente, desde que por ela
é autorizado"

E a Comissão, na sua autoridade, autorizou a
retirada (Palmas.)

O SR. CONSmUINTE ROBERTO BALESTRA
- Qual foi a Comissão que autorizou?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A da
Ordem Social.

Não levante mais questão de ordem. Vamos
passar à votação, que é mais importante.

Sob o processo de votação do art. 2', que foi
discutida pela manhã e encerrada a discussão,
sob o processo de votação, concedo a palavra
ao nobre Constituinte Stélio Dias apenas sobre
processo de votação, que será feito pela chamada
nominal dos Srs. Constituintes, atendendo a solí
citação regimental, levantada a questão de ordem
pelo Constituinte...

O SR. CONSTITUINTE STÉLIO DIAS- Peço
a palavra, Sr. Presidente, sobre o processo de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
não pode mais falar sobre a discussão.

O SR. CONSTITUINTE STÉLIO DIAS - Eu
já havia requerido antes, Sr Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O pro
cesso de discussão - V.Ex" não estavam presen
tes - sobre o art. 2° foi encerrado pela manhã,
e nós passamos agora ao processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Pedi destaque ao que V. Ex' acaba de formular,
e por isso eu queria fazer uma colocação acerca
dessa decisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Odacir Soa
res.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Considerando, Sr. Presidente, que quando nós
votamos posteriormente, e que esta Comissão
tomou conhecimento da relação desses artigos,
e que alguns destes pedidos de destaques estão
sendo agora retirados, eu desejava solicitar à Pre
sidência da Mesa que fosse dado o conhecimento
no Plenário desta Comissão de todos os requeri
mentos de destaque que estão sendo retirados,
para que nós possamos conhecer, ter uma idéia
precisa do encaminhamento das votações poste
riores.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
pondendo a questão de ordem de V.Ex', a Presi
dência tem a informar que os requerimentos de
pedidos de retirada de destaques, pelos Srs. Cons
tituintes, está sendo feito pela Assessoria; e no
momento em que nós formos votando artigos,
incisos e parágrafos, a Presidência vai anunciando
e mostrando o requerimento da retirada dos des
taques.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Stélio
Dias, para o processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE STÉLIO DIAS - Eu
queria terminar, Sr. Presidente, eu queria pedir
silêncio ao eminente Constituinte Domingos Leo
nelli, queria pedir silêncio ao Constituinte Augusto
Carvalho, também.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex',
para concluir a sua questão de ordem, se ainda
tem outra.

O SR. CONSTITUINTE STÉLIO DIAS - Eu
tenho uma muito relevante, Sr. Presidente. Ontem
à noite nós vimos que alguns artigos foram vota
dos por consenso entre requerentes de destaques
e o eminente Relator.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Essa
questão de ordem já foi decidida

O SR. CONSTITUINTE STÉLIO DIAS - Eu
quero concluir com fundamento no Regimento
Interno da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
questão de ordem já foi decidida pela Presidência.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Eu quero concluir, com base no Regimento Inter
no da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
questão de ordem já foi decidida pela Prestdência.
A questão de ordem que V. Ex' está levantando
é a respeito da votação?

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Não se trata disso. Eu solicitaria que V. Ex' me
desse um minuto para que eu conclua.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
tem um minuto, improrrogável.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Eu fico grato a V.Ex' Considerando que algumas
matérias foram ontem aprovadas com redação
consensual entre autores de requerimento de des
taques e o Relator; e considerando mais que o
§ 4° do art. 16 estabelece que "se ao parecer
do Relator forem sugeridas alterações de forma
com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido
prazo até a reunião seguinte para a redação para
o vencido, eu queria saber, do eminente Relator,
quando é que esta Comissão vai tomar conheci
mento da redação daqueles dispositivos que fo
ram ontem à noite aprovados. Era esta a coloca
ção. Não tomamos conhecimento na hora, até
porque a reunião não terminou. Esta a colocação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
questão de ordem de V. Ex' será respondida. O
Sr Relator irá responder a questão de ordem.
Eu pediria apenas a benevolência de V. Ex', para .
que aguardássemos, aqui, pois estamos no pro
cesso de votação, aguardássemos a palavra do
Constituinte Stélio Dias, que está levantando uma
questão de ordem sobre o processo de votação,
para apenas votarmos esta matéria. Voltarei à
questão de ordem de V.Ex'

Com a palavra o Sr. Stélio Dias. Agradeço a
V'Ex'

O SR. CONSTITUINTE STÉLIO DIAS - Sr.
Presidente, a nossa questão de ordem, e vamos
ser o mais rápido possível, diz respeito ao pro
cesso de votação V.Ex', quando iniciou os traba
lhos, hoje, submeteu ao Plenário a mudança de
Regimento, V.Ex' leu o caput do art. 16, do nosso
Regimento, sem fazer menção, nem remissão ao
§ 2° do art 60, do Regimento da Constituinte,
que ao meu ver é o regimento-mãe.

Peço, então, Sr. Presidente, que antes de se
iniciar a votação, esclareça a este Plenário se nós
vamos obedecer o caput do art. 16 do nosso
Regimento, ou VaI prevalecer o § 2° do art 60
do Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Esta a minha questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
questão de ordem de V. Ex", é bastante proce
dente, e a Presidência o que pretendeu foi, no
intuito de abreviar os nossos trabalhos, tomar a
decisão de que pudéssemos cumprir o Regimen
to da Assembléia Nacional Constituinte, do qual
V. Ex' se utiliza, evitando o Regimento Interno
da Ordem Social. De forma que a votação vai
ser procedida, dentro do dispositivo citado por
V.Ex', dispositivo do Regimento Interno.

A Presidência informa que está para votação,
em primeiro plano, uma emenda aditiva. Peço
a atenção do Plenário, porque esta Presidência,
para facilitar o melhor entendimento dos Srs.
Constituintes, vai relatar todas as emendas a este
art. 2°, que são emendas, umas, aditivas, e outras,
modificativas; já fIZ pela manhã, mas vou repetir,
para evitar qualquer problema.

Emenda do Constituinte Domingos Leonelli,
que é de n° 0952/9. Estou colocando em votação;
apenas pela manhã foi encerrada a discussão,
e a Presidência quer esclarecer ao máximo o Ple
nário. A emenda que vai entrar agora em votação,
o destaque, a emenda é a de n° 0952/9, pág.
215. Os Srs. Constituintes que votarem SIMesta
rão favoráveis à Emenda 0952/9, do Constituinte
Domingos Leonelli; os que votarem contra estão
com o art. 2° do substitutivo do Relator.

Solicito ao Primeiro Vice-Presidente que faça
a chamada nominal, anotando SIM, e o 2° Vice
Presidente Adilson Motta irá anotando os contras.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONST!T(JINTES:

TItulares:

Alarico Abib - Augusto Carvalho - Benedita
da Silva - Carlos Cotta - Célio de Castro 
Domingos Leonelli - Doreto Campanari - Ed
milson Valentim - Eduardo Jorge - Eduardo
Moreira - Floriceno Paixão - Francisco Kuster
- Geraldo Campos - Hélio Costa - Ivo Lech
- Joaquim Sucena - José Carlos Sabóia -
Juarez Antunes - Júlio Costamilan - Mansueto
de Lavor - Maria de Lourdes Abadia - Mário
Uma - Mendes Botelho - Nelson Seixas 
Paulo Paim - Renan Calheiros - Ronan Tito
- Ruy Nedel - Salatiel Carvalho - Teotônio
VilelaFilho - Vasco Alves - Wilma Maia

Suplentes:

Abigail Feitosa - Odacir Soares - Raimundo
Bezerra - Raquel Cândido

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONST!T(JINTES:

TItulares:

Adilson Motta - AlmirGabriel- Bosco França
- Carlos Mosconi - Cunha Bueno - Dionísio
Dal-Prá - Edme Tavares - Fábio Feldmann
Francisco Coelho - Gandi Jamil - Geraldo Alck
min -JacyScanagatta -João da Matta -José
Elias Murad - Júlio Campos - Levy Dias 
Mattos Leão - Mauro Sampaio - Max Rosen
mann - Orlando Bezerra - Osmar Leitão 
Osvaldo Bender - Oswaldo Almeida - Raimun
do Rezende - Roberto Balestra - Ronaldo Ara
gão - Stélio Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
ram SIM36 Srs. Constituintes, e NÃo 28.

Aprovada a emenda, por maioria absoluta. (Pal
mas.)

Em face da aprovação da emenda aditiva, pelo
Regimento Intemo da Constituinte, todas as ou
tras emendas aditivas ficam prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA
Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Per
dão, são matérias não coincidentes, por tanto,
matérias diferentes.

A emenda, agora, é do Constituinte Antonio
Carlos Mendes Tharne. É de n° 1.185/0. Solicito
ao Primeiro-Vice-Presidente a fazer a chamada
nominal.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Existe o direito de defesa
da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
pode encaminhar a votação. Porque, pela manhã,
eu não me recordo se V.Ex'já havia falado sobre
ela.

V.EX" discutiu a emenda?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Não.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Então,
V. Ex' tem o direito, apenas, de encaminhar a
sua emenda. É a de n° 1.185. Com a palavra
o Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. Esta
emenda não foi discutida e, portanto, há mais
oradores que têm direito a falar,' caso querendo,
sobre a mesma.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência, para continuar sendo fiel ao cumpri
mento do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, solicitaria o bom senso dos Srs,
Constituintes, para que me informassem se hou
ver contrários, se pela manhã, esta Presidência
colocou esta emenda do Thame, em discussão.
Porque se esta Presidência disser que não o fez,
está assegurado o direito, se não foi feito, esta
Presidência passa agora a discuti-Ia, concedendo
a V.Ex' como autor a palavra por 5 minutos.

(Tumulto.)

Constituinte Florêncio Paixão, apelo para V.Ex',
no sentido de, confirmada a posição desta Presi
dência foi encerrada a discussão quanto à Emen
da, do Constituinte Domingos Leonelli. Portanto
a Presidência acabou de votar esta emenda. Então
a Presidência não pode, e não quer em nenhum
instante, ser injusta com nenhum dos Srs. Consti
tuintes, e quer cumprir o Regimento, seja qual
foi o Constituinte.

V.Ex', Constituinte Antonio Carlos Mendes Tha
me tem a palavra, como autor da matéria, por
5 minutos.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) -
O seu bom senso é de ditador. .

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência tem - se conduzido com o maior
respeito. Esta Presidência tem-se mantido na
maior linha, no cumprimento efetivo das suas res-

ponsabilidades. E esta Presidência não admite,
em hipótese alguma, porque o Regimento Interno,
alegado por todos, o perrmnrá.

Continua com a palavra o Constituinte Mendes
Thame,

O SR CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, Srs. Constí
tuintes, nos últimos 10 anos nós assistimos, no
Brasil, uma extraordinária evolução do direito do
ambiente, conhecido como direito do meio am
biente sem embargo ou pleonasmo, e a Tauto
logia. Isto se deveu não apenas ao crescimento
no País da consciência ecológica, como ao surgi.
mento de Constituintes, de Políticos, como é o
caso de termos aqui o Constituinte Fábio Feld
mann, e diversos Constituintes estaduais, e prati
camente em todos os Estados, mas também,
acredito, pela mobilização da sociedade civil, que
através de organizações como a Sociedade Brasi
leira do Direito do Meio Ambiente, da ECOS; co
nhecida também como DICOS, e outras socie
dades que começaram a mobilízar a sociedade
civil e desta forma conseguir grandes avanços,
colocando o Brasil, hoje, em direito do ambiente,
como fazendo par com os países mais avançados
do mundo. No entanto, em direito de segurança
do trabalho, ou seja, em ambiente do trabalho,
nós estamos praticamente na Idade da Pedra, nós
nada avançamos, possivelmente porque o direito
dentro de uma fábrica, o ambiente de trabalho
no interior da fábrica não tenha o mesmo charme,
o mesmo glamor que atrai os universitários, filhos
até de famílias riquíssimas, que defendem a natu
reza, fazem a apologia do verde, mas que nunca
entraram num ambiente de trabalho. E a consta
tação mais grave de tudo isto, é que hoje a CE
TESB, quando vai a uma fábrica, para constatar
se ela está polumdo, ela pode imediatamente au
tuar esta empresa, olhando a fumaça que sai das
chaminés; mas se esta fumaça estiver sendo joga
da dentro da fábrica, ela não pode autuar esta
fábrica, ela é impotente para fazê-lo.Uma indústria
pode poluir dentro do seu ambiente, pode fazer
um comércio com a saúde e vida do trabalhador,
e não há hoje uma legislação atual, moderna,
que proteja o ambiente de trabalho. (Palmas.) Por
isto, esta emenda está dentro de uma série de
emendas que estou apresentando, e que não são
minhas, são de sindicatos, principalmente meta
lúrgicos de minha região, de Piracicaba, e da Pro
motoria do Ministério Público do Estado de São
Paulo, promotores que têm atuado no ASC, entre
eles, o Promotor Dias Campos, que tem feito um
trabalho extraordinário para que a Promotoria
possa exigir o cumprimento da lei e incriminar
as empresas que não têm cuidado da saúde e
da vida do trabalhador.

Pretendo, no passar da drscussão, neste final
de tarde ou nesta noite, também juntos, discutir,
inclusive aperfeiçoando a redação e aceitando ob
servações quanto à forma de aperfeiçoar essa
idéia, pretendo dar aos trabalhadores brasileiros
condições de terem, para o seu trabalho, um am
biente sadio, de tal forma que as esposas, pela
manhã, quando virem os seus maridos irem para
o trabalho, tenham a convicção de que eles lhes
serão devolvidos inteiros e com saúde, à tarde,
para o aconhego da sua família.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nua em discussão. Com a palavra V. Ex', Cons
tituinte.
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o SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a proposta apre
sentada pelo Constituinte Antônio Carlos Mendes
Thame vem num momento muito importante dos
nossos trabalhos e das nossas discussões. Conhe
cemos, também, profundamente, o trabalho de
mineiros da cidade de Figueira, no meu Estado,
a qual tenho a honra de representar, e conhe
cemos as dificuldades e as lutas daqueles traba
lhadores.

Entendemos que é muito importante que sejam
regulamentadas em lei essas garantias, pelo que
pedimos a todos os Constituintes desta Comissão
de Ordem Social que se sensibilizem por esse
assunto, que é merecedor de todo apoiamento,
para nós que conhecemos de perto aqueles traba
lhadores que lutam pelo resgate dos seus muni
cípios

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito o silêncio do auditório, por obséquio. Com
a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Cito, também, o seguro contra acidentes de traba
lho, que tem sido uma antiga reivindicação dos
trabalhadores na área de risco, de periculosidade
e de insalubridade. Apresentamos em dois seg
mentos desta Constituinte, uma proposta solici
tando que o Relator acatasse, fato este que, infeliz
mente, não ocorreu, e que se determinasse, já
no texto deste anteprojeto, que fosse acatada uma
colocação já com percentuais e valores exatos
de seguros, porque na Constituição de 1946 já
vinha esta colocação de seguro contra acidente
e, até hoje, não houve uma regulamentação deter
minando, com clareza, razão pela qual o preceito
constitucional não fOI cumprido.

Solicito a atenção dos companheiros Consti
tuintes para que, no plenário, possamos definir
com clareza essa questão de um número certo
de salários mínimos na morte por acidente e, tam
bém, em dobro para aqueles que militam num
trabalho de segurança, que é o caso dos policiais
civis do nosso País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nua em discussão. Com a palavra o Constituinte
Odacir Soares.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr Presidente, Srs Constituintes, parece-me que
essa emenda do Constituinte Antônio Carlos Men
des Thame é daquelas que deve merecer a apro
vação unânime desta Comissão, porque ela vem
fortalecer as normas já inseridas no inciso corres
pondente à Higiene e Segurança do Trabalho.
Ela aumenta a proteção ao trabalhador, inclusive
ao trabalhador acidentado, aquele que se acidenta
na própria empresa, ou àquele que, no exercício
de sua profissão, adquire uma doença profissio
nal.

Parece-me que a visão do Constituinte Antônio
Carlos Mendes Thame foi perfeita, na medida em
que aperfeiçoa o díspositívo já elaborado pelo
eminente Relator que, infelizmente, esqueceu-se
desse aspecto da matéria, o que, na forma do
nosso regime, está sendo, felizmente e oportuna
mente, corrigido.

De modo que eu desejava apenas trazer a mi
nha solidariedade prévia a essa emenda, espe
rando que o Relator tenha o seu coração aberto
e a sua mente aberta para acolher esta emenda,

que, ao invés de deformar a sua proposta original,
aperfeiçoa a mesma, oferecendo uma possíbí
ltdade maior, exatamente naquela parte da Segu
rança e Higiene do Trabalho. Era isto que eu que
ria dizer.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Encer
rada a discussão, a Presidência passa à votação,
solicitando do Primeiro-VIce-Presidente a chama
da nominal dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
O Relator não vai emitir o seu parecer?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O Re
lator não deseja falar.

Passaremos à votação.
Os Srs. que votarem a favor da emenda do

Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame vota
rão "sim"; os que estiverem contra a emenda
votarão "não".

A favor da emenda, "sim".
(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONTrralNTES

l1tulares:
Adilson Motta - Alarico Abib - Almir Gabriel

-Augusto Carvalho- Benedita da Silva - Bor
ges da Silveira - Bosco França - Carlos Cotta
- Carlos Mosconi - Célio de Castro - Cunha
Bueno - Dionísio Dal-Prá- Domingos Leonelli
-DoreroümpMM-E~eTh~~-~m~

son Valentim - Eduardo Jorqe - Eduardo Mo
reira - Fábio Feldmann - Floriceno Paixão 
Francisco Coelho - Francisco Küter - Gend!
Jamil - Geraldo Alckmin - Geraldo Campos
- Hélio Costa -Ivo Lech - Jacy Sacanagatta
- João da Matta - Joaquim Sucena - José
CarlosSabóia-JoséEliasMurad-JuarezAntu
nes -Júlio Campos -Júlio Costamilan - Levy
Dias - Mansueto de Lavor - Maria de Lourdes
Abadia - Mário Lima - Mattos Leão -'Mauro
Sampaio -MaxRosemmenn -Mendes Botelho
- Nelson Seixas - Orlendo Bezerra - Osmar
Leitão - Osvaldo Bender - Oswaldo Almeida
-~~~m-~m~~~ffi~-~M
Calheiros - Roberto Balestra - Ronaldo Aragão
- Ronan Tito - Ruy Nedel- Salatiel Carvalho
- Stélio Dias - Teotônio Vilela Filho - Vásco
Alves - Wilma Maia. '

Suplentes:

Abigail Feitosa - Odacir Soares - Raimundo
Bezerra - Raquel Cândido.

O SR. PRESIDENTE, (EdrneTavares) --':"Apro-
vada a emenda por unanírmdade. •

Esta Presidência agora coloca em discussão...

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra V. Ex', para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Eu suscitei, há cerca de 20 minutos, uma questão
de ordem, na qual eu indagava do eminente Rela
tor o momento no qual vamos tomar conheci
mento das matérias que, ontem à noite, tiveram
nova redação, por consenso entre o Relator e
os requerentes de alguns destaques. Esta Comis
são, até este momento, não tomou conhecimento

da redação final desses dispositivos e eu, como
membro desta Comissão, desejava tomar conhe
cimento do texto desses dispositivos, para que
se possa, posteriormente, ter uma visão completa
daquilo que nós aqui resolvemos, nós aqui apro
vamos.

De modo que eu queria suscitar, mais uma
vez, esta questão, aguardando do eminente Rela
tor a sua palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Peço
a V. Ex' as minhas escusas por ter esquecido
a sua questão de ordem e solicitaria do Relator
que prestasse informações a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Pois não.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, ontem mesmo, durante
os momentos em que estávamos fazendo a dis
cussão e a votação, fizemos um esboço da reda
ção.

A nossa assessoria, que cuida da formulação
constitucional, está trabalhando e antes de encer
rarmos esta reunião teremos todo o prazer de
colocar à· disposição; talvez daqui a meia hora,
ou uma hora, já tenhamos, pelo menos aquelas
que foram levantadas ontem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão à proposta do Constituinte Francisco
Küster, a Emenda n° 336-9 - é uma emenda
aditiva ao artigo 2°

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, eu não só retiro esta, como
vou retirar os vinte destaques que solicitei.

Já assinei um documento que deve estar circu
lando; retiro todos os meus destaques. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
solicitaria à assessoria que juntasse ao pedido
de retirada do destaque da emenda, todas as
emendas.do Constituinte Francisco Küster.

Para prestar as devidas informações, e foi isto
que a Presidência assegurou numa questão de
ordem, levantada pelo Constituinte Odacir Soares,
a Presidência vai, à proporção que forem sendo
retiradas as emendas, lendo o número das mes
mas.

Mais outra do Constituinte Francisco Küster:
a de número 147-9.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Tem o mesmo destino da anterior, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Aoutra
emenda aditiva ao artigo 2° é do Constituinte Júlio
Costamilan, de rr 379.

V. Ex" junta o seu requerimento solicitando a
retirada da Emenda n° 379.

O Constituinte Paulo Paim já entregou à asses
soria o seu pedido de retirada da emenda; o nú
mero desta é 639-2.

Outra do Constituinte Paulo Paim, prestando
as informações ao ilustre Constituinte Odacir Soa
res: 981-2.

Outra, de n° 642, do mesmo Constituinte, Paulo
Paim.

Uma emenda aditiva ao artigo 2°- as emendas
aditivas ao artigo 2° já foram todas; há um aditivo,
agora, à seção I.

V. Ex' tem a palavra, pela ordem.
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o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KásTER
- A Emenda de n° 967n, é a única emenda
que não pude retirar.

o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
tem razão: houve, aqui, um equívoco da asses
soria, que a colocou como emenda aditiva ao
artigo 2°, mas à seção I, quando ela é aditiva
ao artigo 2°, apenas. V. Ex"tem razão e a Presi
dência a coloca em discussão: seu número é
0967.

Com a palavra V.Ex'
Esta Presidência, ainda, por um equívoco na

colocação, nota que existe outra emenda aditiva
ao artigo 2°, que é do Constituinte Stélio Dias:
n9 633-3.

A emenda aditiva do Constituinte Domingos
Leonelli é ao artigo 2°; a do Constituinte Stélio
Dias é aditiva, mas ao Título I, Capítulo I, Seção
I. Portanto, com a palavra o Constituinte Domin
gos Leonelli.

o SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, esta emenda pretende com
pletar ainda mais, ampliar ainda mais o papel
progressista desta Comissão da Ordem Social.

Nós a apresentamos como uma espécie de
reserva técnica, em relação aos interesses dos
trabalhadores rurais, e porque entendemos, Sr.
Presidente, que a questão da terra para o traba
lhador rural, que a questão da reforma agrária
não é apenas uma questão econômica, até por
que, segundo a própria argumentação dos setores
mais conservadores e segundo análise, também,
de muitos economistas, a reforma agrária não
seria capaz de responder imediatamente por te
das as questões econômicas da produção agrí
cola, mas é unânime, tanto entre conservadores
como entre progressistas, que, pelo menos ela
resolve a questão social da sobrevivência, da per
manência do homem no campo, daquele que
foi assentado, daquele que tem a terra para traba
lhar, no âmbito, portanto, social, como um direito
do trabalhador, a reforma agrária é indiscutível
em todas as correntes de opinião.

É nesse sentido, então, Sr. Presidente, que a
minha emenda reza que todo trabalhador rural
terá direito, assegurada a propriedade, na forma
individual,cooperativa, condominial, comunitária
ou mista, para o desenvolvimento de suas ativida
des, e tem um parágrafo único que coloca:

"O Estado promoverá a desapropriação
das terras necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo, mediante indenização
por títulos da dívida agrária."

Quero dizer, Sr. Presidente, que esta emenda
possibilitará à Comissão de Sistematização treba
Ihar com um conceito mínimo em relação à brutal
derrota que os conservadores infligiram ao povo
trabalhador na Comissão da Ordem Econômica
em que, lamentavelmente, participando deste crí
me contra a reforma agrária, estavam alguns
companheiros do meu próprio Partido.

Aqui, na Comissão da Ordem Social, nosso
Partido, numa reunião de toda a bancada presente
a esta Comissão, entendeu que era a forma de
resgatarmos a reforma agrária e resgatarmos a
cara, a imagem do PMDB, aprovando esta emen
da nesta Comissão.

É um compromisso...

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
dispõe de um minuto.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli-É um compromisso que todos os membros
do PMDB, presentes a esta Comissão da Ordem
Social, assumiram coletivamente numa reunião,
muito agradável, numa célebre reunião que realí
zamos na Comissão de Justiça do Senado.

Quero, Sr. Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito o silêncio do plenário

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE·
Ll.I - Concluindo a defesa da rrnnha emenda,
quero deixar claro que o conteúdo desta emenda
apenas impede que a nova Constituição ande para
trás em relação à terra. O que está escrito aqui
já está assegurado pelo Estatuto da Terra. Votar
contra esta emenda é votar contra aquilo que
até os regimes ditatoriais admitiram como um
mínimo indispensável.

Nesse sentido, não peço que ninguém home
nageie aqui o Marechal CastelIoBranco; mas peço
que entendam que, se votarem contra esta emen
da, estarão votando até contra CastelIo Branco.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Oswaldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Por princípio, temos que louvar a proposta do
ilustre Constituinte Domingos Leonelli. Mas va
mos usar a palavra não como um conservador,
como S. Ex' intitulou alguns companheiros que
eventualmente desenvolvem outro tipo de racio
cínio. Vamos usar a palavra, neste assunto, muito
importante, de fato, para a nossa vida, em nome
daqueles que têm o pé no chão.

Comaçaríamos concordando com S. Ex" o au
tor da proposta, que, com muita propriedade,
usou a identidade que deve haver nesse grande
problema da terra, onde o econômico está estrei
tamente ligado ao social.

Falando em realismo, não podemos deixar de
considerar como o grande problema que nos afe
ta diretamente neste assunto evitar que aqueles
que ainda estão no campo de lá se afastem. Essa
é a grande preocupação que nos deve envolver, .
porque têm faltado ao homem do campo condi
ções para essa permanência no campo.

Todavia, com o que foi aprovado na Subco
missão dos Trabalhadores, na Subcomissão de
Saúde e Seguridade e enriquecido pelo Relator
da Comissão, passamos a dar passos sólidos na
conquista de pontos importantes para a fixação
dos que estão se predispondo a sair do campo
por falta de condições.

Em segundo lugar, teríamos que aumentar es
sas condições, para possibilitar àqueles que se
afastaram da terra retomarem a ela.

Em terceiro lugar, iríamos de encontro àqueles
que eventualmente tenham algum pendor ou al
guma ansiedade de irao campo, selecionando-os
de forma a poderem gozar os misteres para poder
fazer face ao desafio do campo.

Esta proposta seria inóqua, se não a robuste
cêssemos com alguns instrumentos necessários
à criação de condições para a permanência do

homem no campo. De fato, ela está muito ligada
ao econômico. E preciso que haja preços justos,
pois, sem eles, ninguém vai continuar no campo.
Se não houver um seguro rural para enfrentar
as adversidades da natureza, que impõem ao ho
mem do campo os maiores riscos em todas as
atividades, será impossível, principalmente neste
instante em que queremos que a nossa sociedade
de desenvolva e que todos os seus segmentos
cresçam e se aperfeiçoem.

Outra condição é o famigerado crédito rural,
que delega ao setor rural a última condição. O
setor rural brasileiro hoje não é um setor primário,
mas quaternário, porque é o último a ser atingido.
Infelizmente, isso continua.

Gostaríamos de fazerum registro aqui, Sr. Presi
dente. Ontem, na Comissão do Sistema Finan
ceiro, conseguimos aprovar uma proposta, que
cria condições para que as cooperativas de crédito
rural tenham, a partir da instituição dessa nova
Carta, as mesmas condições dos bancos comer
ciais. Por quê? Porque as cooperativas de crédito
rural são sociedades de pessoas, as mais legítimas
e democráticas sociedades, onde se dá de fato
a participação democrática.

Todavia, no nosso regime, o sistema de coope
rativas é obstaculizado, não sabemos por quem
diretamente. Asnossas cooperativas, que existem
às centenas, deixam de gozar das condições míni
mas para o desenvolvimento do crédito rural. Não
podem ter os seus cheques participando da com
pensação. Não podem ter postos avançados.

Dou o testemunho da minha cooperativa, que
conta com associados residentes a 90km da sede
e que, para fazerem suas operações, têm que
se deslocar duas, três, quatro vezes, pagando pas
sagem de ônibus e estada na cidade onde está
a matriz da cooperativa.

Para concluir, Sr. Presidente, precisamos atri
buir ao nosso Governo a grande responsabilidade
do apoio na assistência técnica, orientando os
nossos homens do campo para o desenvolvimen
to de uma agricultura ao níveldos outros segmen
tos existentes em nossa terra e para poder, com
isso, resgatar o campo da sua condição atrasa
díssima. Continuando como está, ele não vaiatrair
ninguém; vai servir, sim, para demagogias nem
conservadoras, nem tão progressistas, mas fora
da realidade.

Era o que tínhamos a registrar.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO DE CARVA·
LHO- Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem. Gostaria que V. Ex' fosse mais
rigoroso na contagem do tempo, para podermos
chegar a bom termo nos nosso trabalhos.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Regis
tramos a presença do Líder do PMDBna Comis
são, Constituinte Mário Covas. (Palmas.)

Pela ordem de inscrição, com a palavra o Cons
tituinte João da Mata, que dispõe de cinco mi
nutos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DAMATA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Estamos agora a analisar uma proposta de con
teúdo social e econômico. É mais uma belíssima
proposta, poderíamos assim dizer,do Constituinte
Domingos Leonelli,que tem, sem dúvida alguma,
uma preocupação especial com estes aspectos,
que têm merecido a aprovação de todo este Ple
nário
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Ao que parece, essa proposta envolve aspectos
outros que precisam ser ressalvados. Declaro-me
partidário da reforma agrária, que vise a produção
e a produtividade. Para isso, faz-se necessário seja
feita dentro de princípios e normas que obriguem
a produção e a utilização da terra com todas as
condições mínimas necessárias a uma real produ
tividade no nosso solo.

A proposta do Constituinte Domingos LeoneIJi,
em que pese o seu grande mérito, parece que
envolve questões econômicas profundas. Por
exemplo, o direito de propriedade.

Acredito que essa proposta não venha a se ade
quar num artigo da Comissão da Ordem Social,
pura e simplesmente, no que evidentemente teria
que ser remetida à area econômica, que, neste
momento, está a analisar todos 05 méritos, todas
as questões referentes à reforma agrária.

Nada mais justo do que um pedaço de terra
para o trabalhador rural; para aquele homem que
tem um grande sonho: o de possuir uma terra
para produzir e lhe dar condições econômicas
de criar a sua familia.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Inter
rompo V. Ex' para informar que dispõe de um
minuto.

o SR. CONSTITUINTE JOÃO DA MATA
Obrigado, Sr. Presidente. É claro que tudo isso
envolve a normatização, que, no meu entender,
é muito mais do mérito da área econômica do
que da área social. Nesta Comissão, já tivemos
oportunidade de apreciar e de aprovar direitos
para os trabalhadores rurais, que demonstram a
compreensão dos membros desta nobre Comis
são para com essa classe tão desfavorecida, tão
sofrida e que merece de todos nós um grande
epoíe.

Muito obrigado. (palmas.)

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, pela ordem, para uma ligeira
comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex>
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, coube a mim a honrosa incum
bência de, em nome de 25 membros desta Co
missão, encaminhar a esta Presidência solicitação
de retirada de todas as emendas e destaques.

Consideramos do mais alto espírito cívico essa
solicitação, porque é o reconhecimento do mérito
e da competência do relator, Constituinte Almir
Gabriel.

Em segundo lugar, significa também um des
prendimento e uma colaboração evidentes no
sentido de que os trabalhos desta Comissão, se
jam concluídos no tempo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência autoriza a Assessoria para que proceda,
pelo número das emendas destacadas e anuncia
das no requerimento, à retirada de todas elas.
Por uma questão de ordem há pouco levantada
pelo Constituinte Odacir Soares, a Mesa anun
ciará, em todos os artigos, parágrafos e incisos,
a emenda cuja retirada foi solicitada.

Com a palavra o Constituinte Ronan Tito, para
discutir a emenda.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, antes de discutir, queria levantar uma
questão de ordem.

Em negociações com o eminente Presidente
da Comissão que acabou seus trabalhos na sala
do Plenário do Senado, conseguimos de S. Ex'
que, ao invés de ler o relatório lá, o fizéssemos
aqui, pois poderíamos dispor de um ambiente
mais amplo.

Ocorre que, em seguida, pediu-se algum tem
po, porque o corpo do nosso companheiro e ir
mão Constituinte Fábio Lucena está exposto no
Salão Negro, para as visitações.

Tudo isso já se encontra dentro dos prazos
pedidos. Pediria que me fosse dada a palavra já
no Senado e que nos transferíssemos imediata
mente para lá.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência solicitaria aos outros dois oradores
inscritos que não mais pedissem a palavra, para
que esta matéria seja colocada em votação. Poste
riormente, continuaríamos a votação do restante
das emendas a esse artigo, no Plenário da Consti
tuinte. (Palmas.)

Solicito ao Primeiro-Vice-Presidente que proce
da à chamada nominal apenas para essa emenda.

Indagaria dos Srs. Constituintes inscritos se ain
da desejam falar ou colocar em votação. Se dese
jam falar, esta Presidência, para melhor ordena
mento dos nossos trabalhos, fará o seguinte: esta
mos ainda no processo de discussão; se estivés
semos no de votação, esta Presidência não pode
ria suspender a reunião.

A Presidência solicita às pessoas que estão nas
galerias, aqui dentro do recinto, que permaneçam
onde estão, pois um funcionário irá levá-las à gale
ria do Senado. A Imprensa ficará do lado direito
e os Assessores, do lado esquerdo.

Fica suspensa a reunião por dez minutos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
reaberta a reunião. Concedo a palavra ao Consti
tuinte Osvaldo Bender, para discutir a emenda
do Constituinte Domingos Leonelli.Com a palavra
S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Eu
estava inscrito e V.Ex' me deu a palavra no outro
recinto. Não usei da palavra lá, pedindo que nos
transferíssemos para cá e que eu fosse o primeiro
inscrito. Não sei se, pela ordem, eu estava-antes
ou depois do Constituinte Osvaldo Bender.

Gostaria de destacar que eu tinha duas inscri
ções: uma para questão de ordem e outra para
defender a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A pre
sidência concedeu a palavra a V. Ex', julgando
que aquela era apenas a matéria que V.Ex> dese
java tratar no seu pedido de inscrição. Em face
disso, a Presidência solicita ao Constituinte Osval
do Bender aguardar para que o Constituinte Ro-
nan Tito possa usar da palavra. .

Com a palavra o Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente. Sr. Relator, Srs. Constituintes:

O nobre Constituinte Domingos Leonelli colo
cou, de forma perfeita, o assunto Reforma Agrária
e na Comissão em que deveria ser colocada. Re
forma agrária não é assunto econômico: é assun
to social, embora tenha implicações financeiras
e econôrmcas,

O Estatuto da Terra, elaborado pelo meu con
terrâneo Dr. MiltonCampos - e muito me orgu
lho disso - é um estatuto eminentemente capita
lista.O destaque proferido pelo nosso Constituinte
Domingos Leonelli nos remete ao Estatuto da
Terra.

São dois assuntos polêmicos que, no entanto,
são assuntos do capitalismo: reforma agrária e
greve. Só os países capitalistas fazem greve. Só
se faz reforma agrária para reciclar o capitalismo.
É no regime da iniciativaprivada e da propriedade
privada que se recicla a propriedade, para se man
ter o sistema de propriedade privada.

Não se diga e nem se argumente que quem
quer reforma agrária não é pelo regime da inicia
tiva e da propriedade privadas. Argumentam al
guns, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que se
deveria desapropriar a terra pagando em dinheiro.
Neste caso, não teríamos reforma agrária; não
está no espírito da reforma agrária em lugar ne
nhum do mundo. Todos 05 países capitalistas
que fizeram reforma agrária o fizeram mediante
desapropriação com titulos da divida pública.

Por quê, Sr. Presidnete! Não que seja relevante
a importância em dinheiro. A terra só custa 15%
no assentamento do trabalhador rural. Se estabe
lecermos a desapropriação em dinheiro, deixará
de ser reforma agrária, para ser negociata agrária.
Não se vai evitar o negócio entre o Estado e o
particular.

Queria que ficasse clara essa emenda. Gostaria
de discutir com o Relator e com o autor da pro
posta, no sentido de adicionarmos algumas pala
vras nessa proposta. Seriam desapropriadas ter
ras improdutivas da União, do Estado ou de parti
culares - não faço distinção. Alguns perguntam
por que não se desapropria terra do Estado ou
da Igreja. Eu colocaria um titulo para todos: deve
ser desapropriada a terra improdutiva, onde existe
infra-estrutura construída com o dinheiro do povo
e administrado com o dinheiro do Govemo.

MUItos perguntam por que não se desapropria
na Amazônia. Porque 05 beneficios feitos com
o dinheiro do povo é que criaram a infra-estrutura
capaz de fazer o assentamento do nosso irmão.
É um débito que esta Nação tem para com 05

trabalhadores rurais que perderam suas terras,
principalmente no dito milagre econômico, que
provocou uma euforia na cidade, atraindo para
ela os trabalhadores rurais com promessas de
milagres e de maravilhas.

Está na hora de este Pais resgatar essa dívida
e criar condições para que o nosso irmão tenha
acesso à terra. Para que não paire nenhuma dúvi
da, o titulo da dívida agrária sofre correção mone
tária plena, juros de 6%, igual ao dinheiro que
colocamos na poupança da Caixa Econômica Fe
deral. E a terra que deve ser desapropriada é a
reserva de valor, é aquela que não está produ
zindo. Por isso, não tem prejuízo, segundo o Esta
tuto da Terra. Quando exarou esse diploma, Mil
ton Campos disse: "Essa reforma agrária é huma
na, é generosa e é cristã".

Ela é cristã acima de tudo, porque paga com
dinheiro toda a benfeitoria encontrada na terra



190 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

e, com títulos da dívida agrária, resgatáveis até
20 anos, com juros e correção monetária, o índíví
duo que não foi digno de ser proprietário da terra,
porque não a lavrou e não a irrigou com o suor
do seu rosto, como nosso irmão quer fazê-lo.

Vamos dar oportunidade ao nosso irmão, para
que produza, com o esforço do seu braço, comida
para nós e para a nossa família. Vamos dar aos
nossos irmãos a chance de se reintegrar a um
trabalho digno, como proprietários dentro do regi
me capitalista, proprietários de um pedaço de ter
ra, por generosidade da União, mas para resgatar
uma dívida de justiça.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes:

A reforma agrária, sem dúvida, foi um dos te·
mas mais falados dos últimos anos. Falo sobre
esse assunto com conhecimento de causa, por
que represento uma região onde milhares de pe
quenos produtores rurais deixaram as suas terras
e foram em busca de emprego nos grandes cen
tros; onde a maioria acabou marginalizada no
grande cinturão da miséria ao redor dos grandes
centros.

O que isso gerou? O que isso trouxe? Junto
com isso veio a marginalização; veio o crime, a
necessidade de sobrevivência, fruto das cidades
selvagens em que vivemos hoje. Quando vamos
para uma cidade como São Paulo ou Rio de .Janeí
ro, temos que temer nosso irmão, como se ele
fosse um lobo ou um leão a nos devorar, a nos
assaltar, a nos matar, tão grande é a criminalidade
nesses centros.

Qual seria a solução? A melhor solução seria
manter esse homem no interior, na sua terra, fa
zendo tudo para que ele possa ter um pedaço
de terra. Mas precisamos também ter uma política
agrícola definida, o que não temos agora. Conhe
ço a situação de milhares de produtores rurais
que estão apenas vegetando. São, em sua grande
maioria, mlniíundíários, com pequenos pedaços
de terra. Dificilmente encontraremos um que não
queira vendê-lo, para ir embora para os centros
maiores, onde seus filhos possam estudar, onde
possam ter mais conforto, onde pelo menos pos
sa receber um salário mínimo.

Esse produtor rural, de que muitas vezes nos
esquecemos desde a fase das Subcomissões,
apenas vegeta, pois não consegue produzir o sufi
ciente para poder ter uma situação condigna. Te
mos que dar-lhe assistência em todos os sentidos:
conforto, esporte, lazer, saúde, educação e recur
sos. Até há poucos dias, tinham que pagar a corre
ção monetária e estavam impossibilitados de fa
zê-lo.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero me ma
nifestar favoravelmente a essa emenda, apenas
com uma ressalva. Sabemos que, neste país, dos
500 milhões de hectares de terra aproveitável para
o cultivo, apenas 80 milhões estão sendo explora
dos. Isso pode ser melhorado na emenda do
C,?nstituinte ~mingos Leonelli. Na desapropna
çao, dever-se-Ia levar em conta, como prioridade,
as terras existentes para a especulação, especial
mente as que ainda pertencem ao Governo.

Dentro do possível - tenho certeza de que
isso vai acontecer, pois teremos uma Lei Maior

- deverá ser respeitado aquele que produz, aque
le que gera empregos, possibilitando, contudo,
que os brasileiros que querem trabalhar na terra,
mesmo aquele que veio para a cidade grande
e que quer voltar, possam receber o seu pedaço
de terra e, junto com ela, assistência para se man
ter e sobreviver com dignidade. Isso viria desa
fogar as grandes cidades, onde moram 70% dos
habitantes deste País, ficando no interior apenas
os 30% restantes, quando deveria ocorrer justa
mente o contrário.

Era esta a manifestação que queríamos trazer.
Confesso-me solitário no meu desejo de que to
dos os brasileiros que queiram trabalhar possam
ter a sua ferramenta principal e prioritária, ou seja
um pedaço de terra.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, pela ordem de inscrição, o Constituinte
Júlio Campos.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO CAMPOS - Sr.
Presidente, SI"'" e Srs. Constituintes:

Em boa hora e com muita lucidez, o Consti·
tuinte Domingos Leonelli apresentou essa emen
da, que vai recuperar a credibilidade da Assem
bléia Nacional Constituinte, resolvendo, através
da nossa Comissão, a falha magna ocorrida na
Comissão da Ordem Econômíca, quando excluiu
a reforma agrária da nova Constituição brasileira.

Muitos hão de estranhar o fato de a Comissão
da Ordem Social estar tratando de política agrária.
Com isso, estaremos dando aos milhões de brasí
leiros sem terra a oportunidade de acesso ao seu
campo de trabalho.

Vergonhosamente, até hoje, uma das grandes
metas da Nova República, da qual o nosso Partido
faz parte, o PFL e o PMDB, não foi atendida, pois
não tivemos a grandeza suficiente para resolver
o problema da reforma agrária no País.

Criamos um Ministério que já teve dois titulares,
está no seu terceiro e até hoje, numa meta prevista
para o período 85/87 - assentar 350 mil famílias,
vergonhosamente foram assentadas apenas 28
mil famílias. Entraves de ordem burocrática e in
capacidade administrativa dos ex-titulares do MI
rad e neste ponto faço a mmha penitência, porque
vergonhosamente o Mato Grosso deu um Ministro
do Mirad há poucos dias ao Brasil e o cidadão
Dante de Oliveria, que não desceu do palanque
na sua gestão frente ao Mirad, conseguiu, em
um ano de gestão, assentar apenas 12 mil famí
lias.

Então eu quero, nesta oportumdade, dizer que
confio no atual Ministro Marcos Freire e que faço
votos que a nossa Comissão aprove esta emenda,
a fim de que a vergonhosa política da reforma
agrária da Nova República seja agora realmente
consolidada com a aprovação dessa emenda na
Cormssáo de Ordem Social. E somos profundo
conhecedor desse assunto não só como ex-di
retor de colonização da Codemat, como ex-gover
nador de Estado e tive oportunidade realmente
de, numa das audiências com o Sr. Ministro Nel
son Ribeiro e depois com o Presidente Sarney,
trazer a ele a idéia lançada daqui pelo nobre Cons
tituinte Ronan Tito, de que as terras que sofressem
benefícios por parte do Governo através da passa
gem de rodovias, através de benefício de infra-es
trutura, fosse parte destinada ao programa de re
forma agrária. No meu Estado, por exemplo, são

milhões e milhões de hectares de terras de alta
produtividade que estão hoje apenas situadas à
espera de uma especulação imobiliária. Exemplo
vergonhoso tem o Brasil hoje, que realmente mi
lhões e milhões de hectares estão à espera de
serem ocupados e que até hoje não o foram.
Entra governo, sai governo, troca ministro, entra
ministro, continua no blá-blá-blá da reforma agrá
ria.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Infor
mo a V.Ex' que dispõe de um minuto.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO CAMPOS 
Nesta oportunidade, quero não só parabenizar a
inteligência do Constituinte Domingos Leonelli
como dizer que conta com todo o nosso apoio,
para não só lutar por essa emenda nesta Comis
são, como também futuramente no Plenário do
Congresso Constituinte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pelas
ordem de inscrição, com a palavra a Constituinte
Raquel Cândido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Em rápidas palavras, mesmo para que não
pareça a muitos que estamos querendo obstruir
a votação mas, como membros efetivos da Co
missão da Ordem Econômica e exaurindo todos
os esforços colocados ali, de um grupo de cerca
de 26 parlamentares, que ficaram claramente divi
didos, onde interesses predominantes da reforma
agrária e a política do subsolo, através das multi
nacionais, foram orquestrados sob a trombeta de
o ex-Ministro Roberto Campos, acompanhado pe
lo ex-Ministro Delfim Netto e, em seguida, pelo
eminente Constituinte Roberto Cardoso Alves é
preciso que se faça registro para a História, neste
momento, que, de 65 membros daquela Comis
são, apenas 18 votaram pela reforma agrária. É
preciso que, como disse a noite passada a compa
nheira Wilma Maia, isso fique bem caracterizado,
porque o PMDB de hoje, que pregou nos seus
estatutos, bem colocado aqui pelo Constituinte
Domingos Leonelli, é aquele que trai na Comissão
Econômíca, na sua grande rnaloria-É preciso que
também se refresque a memória de alguns que
começaram a argüir o voto de suspeição desta
parlamentar, que começou no período da tarde,
tenho a certeza de que faço, apenas para registro
da História, o reafirmamento da minha posição
em favor da reforma agrária, como fiza um grupo
de apenas 18 parlamentares que resolveram votar .
sob a maestria do Sr. Roberto Cardoso Alves.

Desta maneira, com fatos concretos, finalizo,
Sr. Presidente, tentando, em última instância,
mesmo tendo certeza de que talvez na Comissão
de Sistematização digam que não caiba nesta Co
missão de Ordem Social. Faço-o, para que con
cretamente, através de uma posição daqueles que
tentam fazer escada em cima de muitos que são
sérios e que têm dignidade acima das siglas parti
dárias, é preciso que isso fique bem claro, que
princípios, caráter e dignidade não se escreve em
papel, tem-se ou não se tem.

Reafirmo aqui o meu posicionamento como
uma última salvaguarda, apoiando a emenda do
eminente Constistuinte Domingos Leonelli.

Muito obngada. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o último inscrito, o Constituinte Levy
Dias.
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o SR. CONSTITUINTE LEWDIAS- Sr. Presí
dente, SI"" e Srs. Constituintes, hoje, quando eu
defendia o diálogo e logo que o Constituinte Do
mingos Leonelli apresentou essa emenda, Sr. Pre
sidente, veio-me à cabeça que talvez o problema
da reforma agrária no Brasil não tomou o rumo
desejado por uma série de razões, mas a principal
dela é a falta de seriedade

O problema de reforma agrária no Brasil não
é de lei, Sr. Presidente, é de vontade. O Constí
tuinte Domingos Leonelli levantou na sua argu
mentação, a redação do Estatuto da Terra feita
pelo ex-Presidente Castello Branco. Conversei
com o Constituinte Ronan Tito sobre o Estatuto
da Terra e ele me disse que é maravilhoso, o
que falta, Sr. Presidente, nobres Constituintes, é
vontade de fazer a reforma agrária, porque essa
desculpa de que não há recurso é muito vaga,
porque todos nós sabemos que quando há deci
são política há recursos. Nós acabamos de ouvir
o tremendo debate sobre a Ferrovia Norte-Sul.
Se houver decisão de se fazer a reforma agrária,
o Governo tem as armas nas mãos para fazer,
é um problema de competência e de querer. Veja,
Sr. Presidente, o que o Correio Brazillense de
hoje traz, na página 2 - aliás acho que todos
deveriam ler - uma coluna entitulada "Balanço
da Semana". Num dos subtítulos ele diz o se
guinte:

"Remorso. Endividadas, porque acredi
taram no cruzado, 30 mil famílias perderão
suas terras no Paraná. Reforma agrária da
Nova República."

Está no Correio Braziliense de hoje. Não é
simples o problema da reforma agrária, mas acho
que não é um bicho de sete cabeças, não é um
bicho-papão, é um assunto que poderia ser resol
vido dentro do diálogo.

Fui prefeito duas vezes, Sr. Presidente, e desa
propriei "n" propriedades e nunca tomei nada
de ninguém e ninguém gosta de ser espoliado
de seus bens. Se o Governo tem recursos para
cobrir os furos dos bancos estaduais, rombos pro
vocados por má fé e por incompetência; se o
Governo dispõe de dinheiro para tapar esses enor
mes buracos nos bancos estaduais mal-adminis
trados, desonestamente administrados, por que
o Governo não tem recursos para fazer a reforma
agrária? Não precisa tomar terra de ninguém, bas
ta adquiri-las. Há terras públicas, improdutivas,
ou privadas, como disse o Constituinte Ronan
Tito

Queria deixar registrado, Sr. Presidente, que a
guerra que nós assistimos esta semana na Comis
são da Ordem Econômica era totalmente desne
cessária Irmãos brasileiros de um lado brigando
contra os outros. Alguém está explorando há mui
tos anos a reforma agrária, através de um ângulo
político, porque o dia em que se resolver o proble
ma da terra, acabará o filão de muita gente que
faz política em cima da reforma agrária.

Portanto, Sr. Presidente, queria deixar registra
do e já falei isso com o Leonelli. Acho que na
emenda que ele propõe, deveria ser destacado
também o problema da terra pública e privada
e que fosse amarrada a uma forma de indenização
que não fosse simplesmente chegar e tomar o
patrimônio dos outros.

Sr. Presidente, o dia que o Governo decidir fazer
a reforma agrária, ele a fará. Se não fez até hoje

não é por falta de lei, é por falta de vontade. (Pal
mas).

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Encer
rado o período de discussão da emenda do Cons
tituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, eu havia me inscrito ainda no outro
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte, a Presidência, numa concessão toda
especial e na falha da Presidência de não ter inscri
to, mas sabendo que V.Ex' havia pedido a palavra
esta Presidência concede a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Agradeço a V.Ex', Sr. Presidente.

Já havia estudado profundamente a emenda
do Constituinte Domingos Leonelli a respeito des
se assunto, sem dúvida da mais alta importância
para o desenvolvimento social e econômico de
nosso País. Entretanto, S. Ex', no meu entender,
Sr. Presidente, em nada inovou o que já existe,
ao contrário, copia S Ex' aquilo que o Marechal
Humberto Castelo Branco já havia colocado no
Estatuto do Trabalhador Rural, de forma inclusive
mais ampla naquele Estatuto da que é colocada
hoje pela cópia do Constituinte Domingos Leo
nelli.Entretanto, o que temos observado, Sr. Presi
dente, é que aquele Estatuto não foi cumprido,
como antevejo também que, se aprovada esta
emenda do Constituinte Leonelli, não será cum
prida, porque falta, no meu entender, Sr. Presi
dente, vontade política para se resolver a questão.
Não podem acusar aqueles que defendem a Nova
República que a Velha República não quis cumprir
esse dispositivo, porque na Nova República, Sr.
Presidente, os fatos foram ainda mais lamentáveis
e as desapropriações foram ainda mais lentas do
que as observadas no passado, tendo inclusive
o Ministro da Reforma Agrária deixado, por vonta
de própria, aquele Ministério há poucos dias, por
que não consequnr, dentro do Governo da Nova
República, fazer cumprir aquilo que já está consa
grado no Estatuto do Trabalhador Rural.

Ainda sugeri ao Constituinte Domingos Leonelli
que acrecentasse uma palavra à sua emenda, a
que contemplasse e fosse necessário para as de
sapropriações as terras ociosas. Por que desapro
priar terras que são produtivas, quando temos
milhares e milhares de hectares, Sr. Presidente,
de terras que são ociosas?

o SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Permite-me um aparte nobre Constituinte?

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Com prazer, nobre Constituinte Domingos Leo
nelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LLI - Nobre Constituinte Cunha Bueno, fui o
primeiro a reconhecer que a minha emenda re
produzia, instituia na Constituição, o status legal
de hoje. Logo, não vejo porque ninguém possa
votar contra a emenda a partir do seu conteúdo
e é o que V. Ex' se refere. V. Ex' pede que eu
inclua a questáo das terras ociosas, coisa aliás
que o Constituinte Osvaldo Bender também já
havia colocado e de outra forma: ele se referia
de maneira mais precisa a terras devolutas. Veja
V. Ex' que não tenho nada contra e até acho
talvez fosse possível, numa segunda etapa, tenter-

mos estudar a questão das terras devolutas, por
que terra ociosa realmente é um termo muito
impreciso, assim como terras produtivas ou não
produtivas é um dos truques que a resistência
latifundiária tem usado para desconhecer a ques
tão da reforma agrária. O que apelo a V. Ex' é
que, fazendo coro com V. Ex' entendo que essa
nova emenda nada inova em relação ao Estatuto
da Terra e que, se não existe resistência de conteú
do, não vejo por que deva haver uma rejeição
dessa emenda por todos aqueles que declaram
defender a reforma agrária, mas, em toda oportu
nidade que têm de executá-la, ficam contra a sua
execução. Apenas isso.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Gostaria, Sr. Presidente, de poder executar a refor
ma agrária, desde que houvesse um texto legal
que permitisse que ela fosse executada, não sim
plesmente um texto inócuo, como este que se
procura, neste momento, colocar novamente nes
ta comissão e que, no meu entender, nada tem
a ver com reforma agrária.

Portanto, Constituinte Leonelli, em que pese
o meu respeito a V. Ex', eu vejo na sua emenda
uma cópia mal feita do Marechal Castelo Branco.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES -
V.Ex' me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Com prazer, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Queria apenas dizer a V. Ex' que, na realidade,
a emenda é uma cópia, conforme V. Ex' disse,
mal feita do Estatuto da Terra, uma vez que ela
esquece, inclusive, não sei se dolosamente, ou
por mera omissão, a questão da indenização das
benfeitorias, que o Estatuto da Terra prevê.

De modo que a emenda, pela sua origem, pela
sua substância, é procedente, deve ser acolhida
a meu ver, mas ela é imperfeita. Tenho o receio
até que, ao invés de beneficiar o nosso agricultor,
ela termine prejudicando.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A Pre
sidência passa agora ao processo de votação da
Emenda Domingos Leonelli, de rr 967.

Solicitaria ao Primeiro-Vice-Presidente a cha
mada nominal, anotando a votação "sim" e o
Vice-Presidente Adylson Motta a votação "não",
devendo esclarecer ao Plenário que, quem votar
favorável à emenda Domingos Leonelli votará
"Sim", quem votar "Não", votará contrário à
emenda.

(procede-se a votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM"

OS SRS. CONST!T(JINTES:

ntulares:
Adilson Motta - A1ãricoAbib - Alceni Guerra

- Almir Gabriel-Augusto Carvalho - Benedita
da Silva - Borges da Silveira - Bosco França
- Carlos Cotta - Carlos Mosconi - Célio de
Castro - Dionísio Dal-Prá - Dommgos Leone
lli- Doreto Campanari - Edme Tavares - Ed
milson Valentim - Eduardo Jorge - Eduardo
Moreira - Fábio Feldmann - F1oriceno Paixão
- Francisco Coelho - Francisco Küster - Ge
raldo Alckmin - Geraldo Campos - Hélio Costa
-Ivo Lech -JacyScanagatt-Joaquim Sucena
- José Carlos Sabóia - José Elias Murad -
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Juarez Antunes - Júlio Campos - Júlio Costa
milan - Mansueto de Lavor - Maria de Loudes
Abadia - Mário Uma - Mauro Sampaio - Max
Rosemmann-Mendes Botelho - Nelson Seixas
- Orlando Bezerra - Osmar Leitão - Osvaldo
Bender - Oswaldo Almeida - Paulo Paim 
Raimundo Rezende - Renan Calheiros - Ro
naldo Aragão - Ronan Tito - Vasco Alves 
Wilma Maia.

Suplentes:

Abigail Feitosa - Francisco Carneiro - Men
des Thame - Odacir Soares - Osmir Uma 
Raimundo Bezerra - Raquel Cândido.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTTTilINTES:

Cunha Bueno - João da Matta - Levy Dias
- Roberto Balestra - Stélio Dias.

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS.CONSTI
TilINTES:

Gandi Jamil - Mattos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vai-se

proclamar o resultado.

Votaram "Sim", 56 Srs. Constituintes e 5,
"Não", ocorrendo 2 abstenções.

Está aprovada a emenda. (Palrnas.)

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSEMMANN_
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

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

O SR. MAX ROSEMMANN- Gostaria de rece
ber uma informação da Mesa, para o meu con
trole. Exatamente quantas emendas destacadas
foram votadas de forma simbólica e quais são?
Gostaria de receber esta informação da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -AMesa
informa ao nobre Constituinte Max Rosenmann
que toda a votação que foi processada no período
em que estivemos reunidos, todas essas votações
estão gravadas, tanto os resultados quanto as dis
cussões e votações e a Presidência só poderá
informar a V. Ex' depois de credenciar a Asses
soria para assim proceder, o que só poderá fazer
no tempo hábil, a fim de prestar as informações.
A Presidência solicita a V. Ex' que requeira por
escrito para que a Mesa possa, posteriormente,
prestar esclarecimentos, que são regimentais,
portanto, tendo procedência a questão de ordem
de V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Assim será feito, muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pas
sa-se à discussão da emenda aditiva, de autoria
do nobre Constituinte Stélio Dias, de rr 63313.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem!

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Odacir Soares para
uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, é uma dúvida que tenho e queria
quea Mesa, por favor, esclarecesse. Ontem, foram

formulados vários requerimentos de destaques
e alguns desses requerimentos estão sendo obje
to de desistência, por parte dos requerentes. Dese
java saber de V. Ex', considerando que ontem
aprovamos o relatório do Sr. Relator, excetuadas
as emendas destacadas, se, em relação a essas
emendas destacadas que têm, neste momento,
sua desistência requerida pelos seus autores, se
essas emendas serão submetidas à apreciação
desta Comissão ou se elas são tidas como auto
maticamente aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A Pre
sidência desejaria, inicialmente, dar uma explica
ção a V.Ex' Esta Comissão aprovou o substitutivo
do Sr. Relator, ressalvados os destaques às emen
das. A Presidência, pelo Regimento Interno da
Constituinte, passou a apreciar todos os desta
ques pela ordem de artigos, parágrafos, incisos,
o que está fazendo. É permitida a qualquer Consn
tuínte, em qualquer fase de discussão ou votação,
a retirada de seus destaques às emendas. Esta
solicitação foi feita por inúmeros Parlamentares
e a Mesa está aguardando a seleção desses pedi
dos escritos de retiradas de emendas, a fim de
que possa lê-Ias e informar a V. Ex'

Este processo de discussão e votação em que
.stamos, até agora, não tem nenhum pedido ain

da por escrito de nenhuma emenda a ser retirada.
Daí por que a Presidência está continuando a
votação e à proporção que um pedido ou uma
solicitação de retirada de uma emenda chegar
à Presidência, esta passará, como está fazendo,
à leitura do número e do pedido do Sr. Cons
tituinte.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Mas não foi isto que indaguei de V. Ex-. Indaguei
se, considerando que no momento em que apro
vamos ontem o Relatório produzido pelo emi
nente Sr. Relator, considerando que ontem, ao
aprovarmos o seu Relatório, nós excetuamos as
emendas destacadas, as emendas para as quais
havia pedido de destaque, e considerando mais,
que nesta tarde, alguns dos requerentes de alguns
destaques estão desistindo desses pedidos de
destaques, indago de V. Ex' se essas matérias,
objeto das desistências, serão votadas, conside
rando que ontem não o foram, porque foram des
tacadas. Esta é a indagação que queria colocar
a V. Ex- Estes artigos não foram votados ontem,
porque foram destacados. Com o pedido de de
sistência dos destaques, hoje, pergunto: essas
matérias destacadas serão votadas? Ou serão ti
das como aprovadas, uma vez que não o foram
ontem?

É esta a colocação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte Odacir Soares acho que está haven
do ...

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Tenho uma dúvida, Sr. Presidente. Estou colo
cando uma dúvida que tenho.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exata
mente. Acho que está havendo uma dúvida com
V.Ex'

As emendas destacadas, o pedido de destaque
às emendas, realizado no período regimental que
esta Presidência concedeu, todos estes destaques
estão sendo votados, à proporção que estamos
seguindo o artigo, seus parágrafos ou incisos.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Mesmo aqueles para os quais já há desistência?

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ne
nhuma desistência foi solicitada e é claro, é lógico,
só para as emendas dos artigos subseqüentes
e não deste que estamos votando. Porque todas
aquelas emendas, todos aqueles destaques no
art. 1e e seus incisos, seus parágrafos...

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Foram votadas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ou
foram votadas ou foi pedido, por escrito, na oca
sião em que foi retirada a emenda.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Pergunto a V. Ex' o seguinte:...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Os
pedidos para retirada do destaque não serão mais
votados.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
As emendas não serão votadas?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
poderão ser votadas.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
São tidas como aprovadas?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - São
tidas como retiradas, e não mais discutidas e vota
das. A emenda, porque a retirada é do destaque.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
No caso, prevalece o artigo produzido pelo Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exata
mente.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte, autor da
Emenda n° 633, Stélio Dias, S. Ex'tem a palavra
como autor.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, Sr. Relator, caros Constituintes, nossa
emenda vem em socorro do aperfeiçoamento do
brilhante relatório produzido pelo Constituinte Al
mir Gabriel. Oferecemos esta contribuição, longe,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, de querer esta
belecer qualquer fontem ou ponto de referência
polêmico que a matéria de uma hora para outra
assumiu. E surgiu a polêmica exatamente na hora
em que o Sr. Relator, de maneira judiciosa, mas
de quem data vênia, discordamos, assumiu uma
posição, posição esta que, de um lado, explici
tando a lateralidade de um fato que vem à tona
exatamente na Constituinte. A meu ver não se
trata de matéria legislativa, é matéria administra
tiva. Porém, temos de resguardar daqui para a
frente os atendimentos, Sr. Presidente, Sr. Relator,
e nesse intuito de resguardar o entendimento,
de resguardar um princípio, é que não pedimos
a supressão e agimos como se fosse pedida uma
adição a essa matéria.

Queremos mcluir entre o art. 2° e 3°, as seguin
tes normas:

"As normas de proteção à saúde dos traba
lhadores obedecerão aos seguintes precei
tos, além de oturos que visem à melhoria
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dos seus beneficios e a realização da justiça
social. Cabe ao Ministériodo Trabalho a coor
denação e fiscalização das atJvidades perti
nentes à segurança do trabalhador".

11 - "Proibição de trabalho onde houver
riscos graves e iminentes. Proibição de traba
lho em indústrias insalubres e atividades peri
gosas para menores de 18 anos. Competindo
às entidades sindicais defender os direitos
dos trabalhadores em negociação coletivare
ferente à segurança do trabalho. Todo traba
lhador tem direito de ser adequadamente in
formado quanto aos riscos de acidentes e
enfermidades profissionais e conscientização
das precauções através de instruções de En
genharia de Segurança do Trabalho e Medi
cina do Trabalho".

Defendemos está matéria na Subcomissão, on
de tivemos também a atuação brilhante do nosso
colega Mário Lima.

A polêmica que se coloca aqui, Sr. Presidente,
é que, caso sejam aprovadas as normas coloca
das pelo Relator, remeteremos para o Ministério
do Trabalho toda uma ação, toda uma infra-es
trutura, toda uma administração, toda uma filoso
fiaque hoje está sendo colocada, está sendo ense
jada dentro do Ministériodo Trabalho para o Mi
nistério da Saúde. Dizer onde deve ficar isto ou
aquilo não é matéria da Constituinte, repito. Deve
mos estabelecer princípios que estanquem a he
morragia dos equívocos que estão sendo produ
zidos aqui, neste relatório. Porque dizer que o Mi
nistério da Previdência não provoca saúde é enga
noso; dizer que o Ministério do Interior não dá
assistência à saúde, é enganoso; dizer que o pró
prio Ministériodo Trabalho, da Educação, e assim
por diante, não dão assistência, é enganoso. Nin
guém tem o poder de estabelecer num único
setor aquele atendimento.

Toda polêmica, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, gira em torno de que os acidentados do
trabalho não atingem a 20% da população traba
lhadora. O que quer dizer que, se o Ministério
do Trabalho, com todos os seus equípos, não
pode atender 20% dessa população que necessita
dessa assistência, é a mesma coisa que acusar
o Ministérioda Saúde de não combater o dengue;
é a mesma coia que acusar o Ministérioda Previ
dência de não combater a corrupção. Maso Minis
tério do Trabalho, com todas as suas falhas ainda
é mais eficiente do que o Ministério da Saúde.
É evidente, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que
o sistema, como um todo, tem que ser aprimo
rado com o intuito de tornar não só este trabalho,
mas toda a máquina estatal um pouco mais efi
ciente, capaz de erradicar, por exemplo, a polio
melite no País que, até agora, não conseguimos.

Dizer, por outro lado, que a Itália,que o modelo
italiano é melhor para o Brasil, é antes de mais
nada, Sr. Presidente, no rastro dessa polêmica,
subestimar a população brasileira e toda a sua
inteligência.Apopulação brasileira,Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, é vinte e sete vezes,talvez,supe
rior à da Itália. Em contrapartida, a Itália possui
cerca de 200 pessoas por quilômetro quadrado,
enquanto o Brasil possui apenas 15.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex'
dispõe apenas de um minuto.

O SR. CONSmUINTE STÉLlO DIAS - Pois
não, Sr. Presidente.

Se nossa legislação penalizasse, Sr. Presidente,
Srs, Constituintes, com rigor, os responsáveis por .
não terem adotado as medidas preventivas neces
sárias contra os acidentes no Brasil, seria bem
diferente. Possivelmente, teríamos condições de
gastar 50,60 ou até 90% da arrecadação do Segu
ro Acidente em atividades preventivas, ao invés
de destinarmos hoje tão-somente a quantia irrisó
ria de 1% das ações preventivas e 99% das ações
curativas.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a saúde ocu
pacional está para a segurança do trabalho como
o bombeiro está para o incêndio, ou seja, não
será necessário haver saúde ocupacional se hou
ver segurança do trabalho eficaz,da mesma forma
que não será necessário combater o fogo se não
houver incêndios.

Anossa emenda, Sr. Presidente, visa não mexer
naquilo que está funcionando bem. Comojá disse
na nossa justificativa, o Ministério do Trabalho
detém responsabilidades tradicionais sobre a poli
tica de segurança do trabalho, que incluia Comis
são Interna de Prevenção de Acidentes; Enge
nharia de Segurança; Higiene;Medicinado Traba
lho, Saúde Ocupacional e congêneres.

Finalizando,Sr. Presidente, a Organização Inter
nacional do Trabalho seria o foro competente pa
ra analisar essa matéria e não a Organização Mun
dial da Saúde. Porém, não queremos discutir aqui
onde fica isso e onde fica aquilo; queremos esta
belecer que para um serviço que está funcionando
bem seria um equívoco e um desastre para o
Pais se não aprovássemos essa emenda.

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

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, solicitamos
a palavra para manifestarmos a ímportâncradessa
emenda.

Como diziao ilustre Constituinte, nada vaiimpe
dir o que a lei já estabelece para o trabalhador,
muito pelo contrário, temos o artigo que proíbe
até o trabalho em atividades insalubres e, aqui,
especificamente, o autor se refere a trabalhos in
salubres e atividades perigosas para menores de
18 anos. E vem reforçar um direito e talvez mais
um dever do sindicato para que ele fiscalize, para
que tenha acesso ao local de trabalho e dessa
forma possa garantir, prevenir riscos maiores em
acidentes. Sabemos que o número de acidentes
em trabalho foi e é muito elevado e, sem dúvida,
onera bastante a Previdência Social. Por isso mes
mo, essa prevenção vem beneficiar em grande
parte o trabalhador porque, dessa forma, a própria
Previdência Social terá mais recursos para outras
áreas, especialmente, para que os nossos traba
lhadores aposentados não recebam apenas miga
lhas por seus vencimentos e salários, uma vez
que contribuíram durante 35 anos. E, por isso
mesmo, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a im
portância dessa emenda para a qual conclamo
a todos, para que seja efetivamente incluída nesse
trabalho que esta Comissão está elaborando. Era
o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Con
cedo a palavra pela ordem ao nobre Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, referindo-me à própria argumen
tação do Constituinte Stélio Dias, trago aos Srs.
Constituintes uma refutação total da sua exposi
ção. Como as coisas funcionamos bem, se o Bra
sil, repetidos anos, coloca-se como campeão
mundial de acidentes de trabalho, campeão mun
dial de incidências de doenças profissionais? Do
jeito que está não pode continuar. E foi em cima
dessa questão, dessa realidade, que a Subcomis
são de Saúde e Seguridade do meio ambiente
apresentou aos Constituintes uma contribuição
que é, talvez, das mais importantes do conjunto
de todas as propostas trazidas aqui e que, lá na
Subcomissão, foiaprovada praticamente por una
nimidade, por contribuições de vários partidos.
Esses incisos, dos direitos dos trabalhadores, to
dos eles já estão garantidos no art. 2°,53°, inciso
1,II,m,lV. Então, a única questão que está colocada
nessa emenda, é retirar a proposta da Subco
missão de Saúde e manter a situação de acidentes
de trabalho dos profissionais do jeito como está

E por que é importante passar a saúde ocupa
cional para a área do sistema de saúde? Colocarei
aqui rapidamente alguns motivos, porque não
quero tomar tempo e nem fazer o jogo da obs
trução.

Primeiro, porque hoje o trabalhador, nesse atual
sistema, é visto como uma peça de produção,
nesse novo sistema vai ser vista a questão da
saúde de forma muito mais abrangente. É esse
novo enfoque que vai possibilitar modificações
substanciais nesse processo. Ora, terá recursos?
Claro, porque a proposta apresentada aqui pelo
Sr. Relator propõe um novo sistema de saúde
com novos recursos, com novos métodos, então
não é a situação agora, não é esse ministério
agora que vai assumir esse trabalho.

E, por fim, Sr. Presidente, quero dizer que essa
proposta foi aprovada na Conferência Nacional
de Saúde do Trabalhador, que contou com pre
sença maciça de sindicatos de todas as centrais
sindicais do Brasil.Faço um apelo aos Srs. Consti
tuintes para que se mantenha a proposta original
da Subcomissão de Saúde, Seguridade do Meio
ambiente que foi acolhida pelo Sr. Relator Almir
Gabriel. (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Cunha Bue
no.

O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, preocupado também com o jogo da
obstrução, gostaria de alertar a este Plenário de
que, se conseqüências houver - porque não con
seguimos votar o relatóno total - culpa disso
cabe exclusivamente, no meu entender, a duas
situações: primeiro, ao próprio Regimento Interno,
e falo com tranqüilidade, porque fuio único Cons
tituinte nesta Casa que votei contra o Regimento
Intemo da Assembléia Nacional Constituinte, pro
posto pelo Senador Femando Henrique Cardoso,
porque entendi que os prazos que eram previstos
naquele Regimento seriam totalmente Impos

síveis de se fazer uma discussão clara, ampla,
onde todos pudessem participar e discutir ques
tões importantes como essa que volta agora na
emenda do Constituinte Stélio Dias.

Tem razão o nobre Constituinte Eduardo Jorge,
quando disse que na Subcomissão de Saúde, Se
guridade e MeioAmbiente o assunto foi aprovado
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por unanimidade daquela Comissão, entretanto,
exatamente essas fases como a Comissão de Sis
tematização e a do Plenário, foram feitas para
que parlamentares que não conhecessem profun
damente determinados assuntos pudessem rece
ber informações suplementares dos vários seg
mentos da sociedade brasileira; refletir, ponderar,
sobre o texto e sobre as inovações a serem neces
sárias para haver uma inovação no seu próprio
pensamento e na sua própria posição, a fim de
poder melhor defender os interesses não só do
Brasil mas da sua gente, do seu povo.

E é exatamente o que acontece neste instante,
Sr. Presidente, quando recebemos de um número
muito grande de associações, de entidades, mani
festações contránas a de que a prevenção da me
dicina vá para o MinistérIo da Saúde, mas que
se permaneça exatamente no Mimstério do Tra
balho.

Cento e sessenta Países do mundo, inclusive
o Brasil, são conveniados com a OIT - Organi
zação Internacional do Trabalho, e delas recebem
recomendações que se aprovadas pelo Congres
so brasileiro e sancionadas pelo Presidente da
República, se transformam em obrigações traba
lhistas na forma do Direito Internacional. Há me
nos de dois meses a Câmara Federal aprovou
a Recomendação rr 87, ora em estudo exata
mente no Senado Federal, para se transformar
em lei. O Brasil já ratificou várias recomendações
que se transformaram em convênios, como por
exemplo:

Convênio n- 115 - "Proteção dos trabalha
dores contra radiações ionizantes";

Convênio rr 119 - "Proteção à maquinaria";
Convênio n° 115 - "Higiene no comércio e

na indústria";
Convênio n° 127 - "Peso máximo que pode

ser transportado por um trabalhador";
Convênio n° 148 - "Proteção dos trabalha

dores contra riscos profissionais, devido à conta
minação do ar, ruído e vibrações no local de traba
lho....;

Convênio rr 152 - "Segurança e higiene nos
trabalhos portuários";

Convênios n° 155 - "Segurança e saúde dos
trabalhadores e do meio ambiente do trabalho".

AOrganização Mundial de Saúde trata da saúde
pública; medicina preventiva. O termo saúde ocu
pacional é um anglicismo que traduz mal a reali
dade. O próprio Governo americano se refere a
Safety occupational and Heaeth, separando
a Segurança da Saúde. As estatísticas do INPS
mostraram, ao longo dos últimos 17 anos, que
o acidente do trabalho, englobando típicos, trân
sito e moléstias ocupacionais, estão assim distrí
buídos: segurança (típicos + trânsito) 97% e 3%
para as moléstias ocupacionais. Os dissídios cole
tivos do trabalho trazem no seu bojo, além das
reivindicações salariais, muitas outras no campo
da segurança; higiene e moléstias ocupacionais,
proteção de máquinas, a fadiga, educação contra
acidente, melhorias no ambiente do trabalho; luz;
vibração; ruído; presença de gazes tóxicos, arranjo
físico, cor na segurança, armazenamento e trans
porte, para não citarmos uma série de outros.
Todas as atividades atinentes, Sr. Presidente, à
segurança do trabalho...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - infor
mo a V.Ex' de que dispõe de 1 minuto.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
...até mesmo para prevenir as moléstias ocupa
cionais, as soluções são de segurança: mudança
de processo de fabricação, troca de matéria-pri
ma, exaustão de gases nocivos, conjunto térmico.
E como V.Ex' me informa que o tempo é curto,
termino aqui. Pelo exposto, se vê que cabe à segu
rança do trabalho, e não à medicina, a verdadeira
prevenção de acidentes, os quais, pelo seu custo
social e econômico, trazem enormes ônus à co
munidade. E nos projetos de novas máquinas,
na proteção de outros, na educação contra aci
dentes, na debelação de vibrações, ruídos, na me
lhoria...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O tem
po de V.Ex' já está esgotado.

O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO - Pa
ra concluir, Sr. Presidente, na melhoria da ilumina
ção adequada, da temperatura adequada, no sa
neamento dos locais de trabalho, que se evitam
os acidentes típicos e até as moléstias ocupa
cionais, estas em número de 3%.

Por essa e por outras razões, Sr. Presidente,
é que queremos dar o nosso integral apoio à
sugestão transformada em emenda pelo ilustre
Constituinte Stélio Dias, para corrigir um erro que
pode ser desastroso para a seguraça do trabalho
no Brasil, que hoje, através das CIPA, está bem
estruturado e com perspectivas de melhorar a
cada dia. (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência passa à votação da emenda. O Relator
deseja fazer uso da palavra.

Tem V.Ex' a palavra.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, louvo, de toda forma,
a emenda apresentada pelo nobre Constituinte
Stélio Dias, mas gostaria de lembrar a S. Ex' al
guns detalhes, que me parecem importantes. Na
nossa propositura, no art. 2°, inciso XXI, escreve
mos o seguinte:

..Art.2°, inciso XXI - Proibição de trabalho
em atividade insalubre ou perigosa, salvo lei
ou convenção coletiva que, além dos contro
les tecnológicos, visando à eliminação do ris
co, promova a redução da jornada em um
adicional de remuneração incidente sobre o
salário contratua.'

Além do previsto no art. 2°, inciso XXI, no art
50, inciso VII, estabelece no caput do artigo

"compete ao Estado mediante sistema
único de saúde, controlar a qualidade do
meio ambiente, inclusive o do trabalho."

No art. 53, incisos I, li, 11I e IV, são estabelecidos:

"Asaúde ocupacional é parte integrante do
sistema único de saúde, sendo assegurado
aos trabalhadores mediante: 1 - medidas
que visem a eliminação dos ricos de aciden
tes e doença do trabalho; 2 - informação
a respeito de atividades que comportem ris
cos à saúde e dos métodos de controlá-lo;
3 - direito de recusa ao trabalho em am
biente sem controle adequado de riscos com
garantias de permanência no emprego; 4 
participação na gestão de serviços internos
e externos aos locais de trabalho, relacio-

nados à segurança, à medicina do trabalho,
acompanhando as ações fiscalizadoras do
ambiente. Além desses aspectos, que no
meu entender colocam de maneira mais glo
bal e mais completa, há um aspecto que
eu gostaria de lembrar ao nobre Constituinte.
É o seguinte: em sua propositura está escrito:
"proibição de trabalho em indústrias insalu
bres" e não apenas as indústrias que são
insalubres, pois existem locais também insa
lubres. Num certo sentido essa emenda é
restritiva em relação ao que nós colocamos
no relatório. O nosso relatório é bem mais
abrangente, dá muito mais garantias ao tra
balhador e no que tange à questão de estar
ou não localizada no Ministérioda Saúde esse
tipo de atividade. Gostaria de dizer que, antes
de formularmos o nosso parecer, além de
termos tido a informação que trabalhou so
bre reforma sanitária, também temos infor
mes do Ministério do Trabalho, que conside
raria adequado colocar no sistema único de
saúde."

Por isto, conclamamos os Constituintes a rejei
tarem a presente emenda, apesar da boa vontade,
do interesse e do brilhantismo dela, apresentada
pelo nobre Constituinte Stélio Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos Mos
coni.

O SR. CONSmUINTE CARLOSMOSCONI
Sr. Presidente, está havendo uma nítidatendência
de obstrução dos nossos trabalhos, pretendendo
dificultar a aprovação final do relatório. Portanto,
pretendo ser muito breve. Ouvi com muita aten
ção a exposição do nobre Constituinte Stélio Dias,
defendendo a sua emenda. Gostaria de alertar
a S. Ex" e demais Constituintes, que, como Relator
da área de saúde na Subcomissão de Saúde, Se
guridade e Meio Ambiente, tivemos a oportuni
dade de receber várias entidades de trabalhado
res, síndícatos-várías propostas que nos chega
ram, debates que fizemos com essas entidades,
em audiências públicas, e todas essas propostas
pregavam a mudança da saúde ocupacional do
Ministériodo Trabalho para o MinIstérioda Saúde.
Estamos criando dentro do relatório, preparado
pelo Constituinte Almir Gabriel, um sistema único
de saúde no País, um sistema (incompleto). E
veja, Sr. Presidente, que nós estamos criando,
dentro, inclusive, do relatório preparado pelo Se
nador Almir Gabriel, um sistema único de Saúde
no País. Um sistema muito mais ágil, muito mais
competente, e em condições de dar um atendi
mento muito mais adequado à população brasi
leira. Como é que poderíamos, tendo a pretensão
de criar um sistema único de saúde, deixar a po
pulação trabalhadora de lado, principalmente
num setor em que o Brasil tem uma enorme
deficiência. Nós somos considerados - como
foi dito aqui há pouco - os campeões mundiais
de acidentes de trabalho, mostrando, exatamente,
a marginalização que existe neste setor, e que
é uma reivindicação importante e fundamental
dos trabalhadores. E é por esta razão e atendendo,
inclusive às reivindicações feitas pelos trabalha
dores é que nós estamos incluindo a saúde ocu
pacional dentro do novo sistema único de saúde
a ser criado pelo nova Constituição brasileira. Mui
to obrigado.



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Quarta-feira 5 195

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Passa
se, agora, ao processo de votação à Emenda do
Constituinte Stélio Dias, n° 633.

Solicito ao 10 Vice-Presidente a chamada no
minal.

Os Srs. Constituintes que votarem a favor da
emenda do Constituinte Stélio Dias, digam "Sim"
e os que votarem contra, digam "Não".

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

Vouser breve, mas quero alertar a todo o Plená
rio e solicitar ao Sr. Presidente, que a mesma
concessão que acabou de ser feita, de conceder
a palavra a um ilustre Constituinte, como foi o
caso, agora, do Constituinte Carlos Mosconi, que
usou a palavra após o Relator ter feito uso da
mesma, foi um precedente muito importante, e
a mesma concessão deve ser mantida até o final
da reunião.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Passa
se, então, ao processo de votação.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMSUCENA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.?? SR.

PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a pa
lavra, pela ordem, ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENA
A votação da emenda do nobre Deputado Stélio
Dias, ela estende-se. Nós estamos votando ape
nas a transferência ou estamos votando a emenda
como um todo?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
mos votando a emenda aditiva como um todo
ao art. 2° e seus incisos.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENA
E aquilo que estiver conflitante, será retirado pos
teriormente pelo Relator? Porque, aqui ela é con
flitante.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Se a
emenda for aprovada, prevalece a emenda do
Constituinte Stélio Dias.

(Prossegue a votacão.)

RESPONDEM À CfMÁ1ADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSrrrOINTES:

Titulares

Adilson Motta - Alarico Abib - Borges da
Silveira - Bosco França - Cunha Bueno - Dio
nísío Dal-Prá - Edme Tavares - Francisco Coe
lho - Gandi Jamil - Jacy Scanagatta - João
da Matta - LevyDias - Maria de Lourdes Abadia
-Mattos Leão -Mauro Sampaio -Max Rosem
mann - Orlando Bezerra - Osmar Leitão 
Osvaldo Bender - Osvaldo Almeida - Renan
Calheiros - Roberto Balestra - Ronaldo Aragão
- Ronan Tito - Stélio Dias - Wilma Maia.

Suplentes

Odacir Soares - Raquel Cândido.

RESPONDEM À CH4MADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSrrraINTES:

ntulares

Almir Gabriel - Augusto Carvalho - Benedita
da Silva - Carlos Cotta - Carlos Mosconi 
Célio de Castro - Domingos Leonelli - Doreto
Campanari - Edmilson Valentim - Eduardo
Jorge - Eduardo Moreira - Fábio Feldmann
- Floriceno Paixão- Francisco Kuster - Ge
raldo Alckmin - Geraldo Campos - Hélio Costa
- Ivo Lech - Joaquim Sucena - José Carlos
Sabóia - José Elias Murad - Juarez Antunes
-Júlio Campos-Júlio Costamilan-Mansueto
de Lavor - Nelson Seixas - Paulo Paim - Rai
mundo Rezende.

Suplentes

Abigail Feitosa - Anna Maria Rattes - Carlos
Sant'Anna - Francisco Cameiro - Raimundo
Bezerra.

ABSTÉM-SE DE VOTARO SR. CONSrrrOIN
TE.

Titular

Vasco Alves.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
ram "SIM"28 Srs. Constituintes e "NÃo" 33, ocor
rendo uma abstenção. (Palmas.)

Houve uma abstenção.
Rejeitada a emenda.
Passaremos, agora, à emenda aditiva à Sessão

I, de rr 929, digito 4, de autoria do Constituinte
Jofran Frejat.

Está aberta a inscrição para a discussão.

O SR. CONSTITUINTEVASCOALVES- Pedi
mos a retirada da emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
posso retirá-la Agora, vamos passar a votar todas
as emendas. Foi essa a decisão da Presidência,
há pouco tempo, à tarde.

O Sr. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, eu requeiro que seja consultado o Ple
nário, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência já decidiu, nobre Constituinte Vasco
Alves a questão de ordem levantada pelo Consti
tuinte e Senador Odacir Soares, e esta Presidência
mantém a decisão.

O SR. CONSTITUINTEVASCOALVES- Qual
o número da emenda, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - É a
de rr 929, do Constituinte Jofran Frejat.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Cunha Bue
no.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, o ilustre Constituinte, o Deputado Jo
fran Frejat, apresenta a esta Comissão, no nosso
entender, importante emenda que diz o seguinte:

"As mulheres trabalhadoras, que tenham
família constituída, com filhos menores de

12 anos, terão o direito de optar por horário
especial de 6 horas corridas."

Entendemos, Sr. Presidente, que essa emenda
traz justiça principalmente àquelas famílias com
meninos ou meninas menores de 12 anos e que,
muitas vezes, são exatamente essas crianças que
mais precisam e mais necessitam da assitência
e da presença materna junto ao lar e junto a seus
filhos. Sabemos que faz parte da formação da
criança, Sr. Presidente, o carinho e o aconchego
dos seus familiares mas, principalmente, o mater
no. Por isso, entendemos, que essas mulheres,
Sr. Presidente, que necessitam do trabalho fora
de casa e que, hoje, é uma grande aspiração de
toda mulher brasileira, trabalhar, às vezes movidas
pela necessidade, para poder engordar o parco
saláno de seu marido, muitas vezes enfrentam
horários difíceis de serem cumpridos e deixam
ao abandono, o que não gostariam, os seus filhos
menores, e principalmente os menores de 12
anos, que precisam do carinho matemo e da aten
ção materna.

Por isto, entendemos da mais alta justiça a
emenda do Ilustre Deputado Jofran Frejat, que
teve que se ausentar por alguns instantes desta
sala de reunião, mas, pediu-me e recomendou
me, antes de sair, de que caso não estivesse pre
sente, quando o seu destaque fosse chamado,
que fizesse em seu nome, talvez não com o brilho
da sua inteligência, mas que fizesse em seu nome
a defesa desta emenda que considera ele, e tam
bém eu uma medida do mais alto alcance social,
Sr. Presidente. Por esta razão solicitamos a com
preensão dos ilustres Constituintes, principalmen
te daqueles que conhecem as dificuldades do tra
balho no lar, das dificuldades da ausência de uma
mãe em casa, que votem a favor da emenda do
Constituinte Jofran Frejat, que irá corrigir uma
grave injustiça que existe na legislação social bra
sileira.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nuem em discussão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte João
da Matta.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DA MATTA
Sr. Presidente, Srs, Constituintes: a emenda de
Jofram Frejat é, realmente, de um grande alcance,
porque ela envolve não apenas aspectos traba
lhistas, mas, principalmente, aspectos familiares.

Sabemos que a grande preocupação da mulher
brasileira, a mulher que tem desempenhado papel
tão importante é, exatamente, o aconchego do
lar e, principalmente, o CUidado com os filhos
menores de 12 anos Não há como substituir o
carinho matemo até esta idade. A maioria das
crianças que, hoje, vivem em creche, não têm,
praticamente, nenhum convívio com suas mães,
e consequentemente, nesta fase infantil de tanta
importãncia, elas chegam a assimilar educação,
ou métodos, ou vivência totalmente divergente
daquela pretendida ou daquela existente em seu
lar. Reduzindo o horário de trabalho apesar de
aparentemente gerar algum problema no seio do
trabalho, no seio da empresa, mesmo assim, será
plenamente compreendida pelas empresas que
têm em vista, acima de tudo, o benefício para
a criança menor.

Aprovada esta emenda, a família brasileira ou
a mãe brasileira, poderá dedicar-se aos seus filhos
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e, conseqüentemente, se formar uma geração
dentro da educação própria do lar e, evidente
mente, dentro dos conceitos da sociedade bra
sileira.

O alcance desta emenda é tamanho, que, ape
sar de reduzir a carga horária e, apesar de me
bater muitas vezes por uma carga horária um
pouco maior, mesmo assim, eu a apoio integral
mente, por verificarque se trata de uma emenda
que visa,acima de tudo, proteger a criança, prote
ger a infância e dar à esta criança brasileira,meios
e condições de melhor convivênciacom sua mãe,
melhor convivência no seu lar e, conseqüente
mente, melhor preparação para a vida.Muitoobri
gado.

A SR' CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO 
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

a SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra a nobre Constituinte Raquel Cândido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, seria injusto que nesta Comis
são de Ordem Social, com tantas mulheres e,
conseqüentemente, tantas mães, não se levan
tasse a voz de uma mulher em defesa de uma
emenda como esta, que partiu de um Deputado
Constituinte. A nossa luta, como mulher e como
mãe, tem que ser valorizada, principalmente
quando nasce da propositura de um pai. Eu disse
que, na Assembléia Nacional Constituinte, quan
do esta se reunisse, na hora do "vamos ver", iria
ser uma grande Iobbista,pois a grande maioria
da Assembléia Nacional Constituinte é de ho
mens, e que nós, mães e mulheres, não pediría
mos clemência, mas lutaríamos para conquistar,
lado a lado, a responsabilidade de uma mater
nidade que carece horas mais próximas de nossos
filhos.Eu, na qualidade de mãe e de mulher, não
poderia deixar de falare de homenegear a sensibi
lidade de um homem que partiu com uma propo
situra como esta. E como lobbista,mulher e mãe
Constituinte, quero pedir o voto dos companhei
ros, que nos ajudem na aprovação desta emenda,
onde a mãe que tem filhos até a idade de 12
anos possa ter condições de 6 horas de trabalho,
para que mais 2 horas sejam dedicadas às suas
crianças.

Assim, Sr. Presidente, eu passo a me congra
tular na pessoa do Deputado Jofran Frejat por
ser Constituinte homem, e pedir o apoio da gran
de maioria, que é de homens, para fazer aprovar
esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Stélío Dias.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, meu caro Relator:

Todas as vezes que uso o microfone, tenho
que fazer menção especial a esse trabalho hercú
leo do Senador Almir Gabriel. V.Ex'está inscrito
na galeria dos grandes parlamentares brasileiros,
com a sua atuação firmecomedida, capaz, muitas
vezes, comparecendo em reuniões, para que pu
desse de alguma forma produzir um consenso
que não conseguimos. Mas, se esse consenso
não veio,veio o debate que, e tanto ou mais profi
cuo do que, talvez,o consenso seria.

a que nos traz agora é a emenda do Consti
tuinte Jofran Frejat, en que diz que as mulheres
trabalhadoras, que tenham família constituída

com filhos menores de 12 anos, terão direito a
optar por horário especial de 6 horas corridas.
Esta emenda vem elencar, junto com outras, as
conquistas na área do trabalho, a proteção na
área do trabalho e, em especial, as mulheres tra
balhadoras.

Vejamos Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a
grandeza de um Parlamento. Analisem as propos
tas aqui discutidas e aqui apresentadas. De duas
dessas propostas, uma delas me sensibilizoumui
to e a todos os Constituintes, e foi vencedora
neste plenário, foia do ConstituinteAntonioCarlos
Mendes Thame sobre risco do trabalho. Apresen
tada especialmente por Constituinte não vincu
lado a sindicato, não vinculado diretamente à área
do trabalho, não vinculado diretamente a qualquer
lobbyou pressão que se exerça neste Parlamento.
Foi ele que apresentou uma das grandes contri
buições ao relatório do Senador AlmirGabriel.

E agora vem, Sr. Presidente, como que para
selar e carimbar a grandeza do Parlamento na
sua diversidade, uma emenda que nos toca a
sensibilidade, exatamente porque vai diretamente
àquelas mulheres que trabalham, que têm uma
familia constituida, mas com filhos menores não
têm condições e nem como cuidar dos seus filhos
na hora mais crítica que é a idade de O a 12
anos. É aquela idade da primeira infância, é a
idade em que todos os neurônios estão se for
mando para formar a inteligência do menor. Para
este e para estar que o Constituinte Jofran Frejat
pedir esta emenda, dando direito que ela possa
optar por um horário especial de 6 horas corridas.

Vejabem, Sr. Presidente, estou recebendo uma
contribuição muito importante do Constituinte
aqui ao meu lado, que está nos dizendo que os
neurônios, em numero de 11 bilhões, se formam
na fase embrionária. Esses neurônios que se for
mam nesta fase embrionária, vão se consolidar
ao longo dessa idade. E é através da falta dos
cuidados especiais, que deve ter nesta idade, prin
cipalmente com a alimentação, que vamos en
contrar figuras indefesas, entrando na área mar
ginal por não terem mães que deles possam cui
dar.

Diante disto, ao cumprimentar o nobre Consti
tuinte Jofran Frejat, que por motivos alheios a
sua vontade não está aqui presente, é que vamos
pedir a todos os Constituintes o apoio irrestrito,
por ser esta mais uma conquista desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, esta matéria,
pela sua importância e pela extensão dos seus
efeitos, é daquelas que deve merecer a unanimi
dade desta Comissão. Lamento apenas não estar
presente, a esta reunião, o nobre Constituinte Jo
fran Frejat, médico e parlamentar notável, para
que pudesse acompanhar a discussão e votação
da sua emenda, que traz uma contribuição muito
grande nas relações de trabalho, principalmente,
em relação ao trabalho da mulher e principal
mente daquela que tem filhos menores de 12
anos e que passa a poder trabalhar em horário
corrido de 6 horas. Essa emenda é muito impor
tante, porque moderniza inclusive as relações de
trabalho, relativamente e principalmente à mulher

que, apesar de ser cantada em prosa e verso,
não vem, em alguns aspectos, nesta Comissão,
merecendo o destaque que deveria merecer, por
lapsos e por omissões imperdoáveis.

Considero que o Constituinte Jofran Frejat foi
muito feliz ao propor essa emenda, e tenho abso
luta certeza que o ilustreRelatorConstituinteAlmir
Gabriel, médico ilustre e notável que é, ex-Secre
tário de Saúde do Estado do Pará, ex-prefeito
de Belém, conhecedor profundo das peculiari
dades das gentes humildes, das camadas mais
pobres da população brasileira, há de concordar
com esta emenda, fazendo incluí-Iano seu relató
rio, porque conheço como poucos a realidade
brasileira, principalmente a realidade da mulher
trabalhadora que ainda continua marginalizada
no processo produtivo do nosso País.

Acredito,Sr.Presidente e Srs. Constituintes, que
esta emenda será acolhida pelo eminente Relator.
E quero, desde já, solidarizar-me com o Consti
tuinte Jofran Frejat pela feliz iniciativa. E como
muito bem disse a Deputada Raquel Cândido,
é daquelas que devem merecer a apreciação e
a aprovação unânime deste Plenário.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - Concedo
a palavra ao nobre Relator AlmirGabriel.

a SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente e Srs, Constituintes:

Sinto-me extremamente feliz por ver a propo
situra do nobre colega Jofran Frejat Fico também
muito feliz que vários companheiros que se pro
nunciaram por uma jomada diferente, estejam,
especificamente no caso da mulher com filhos
menores de 12 anos, fazendo o que se chamaria
uma discriminação positiva. Todavia, eu não me
sentiria com nenhum entusiasmo, no sentido de
aprová-Ia, na medida em que sei que qualquer
empresa, ao saber que uma mulher tem filhos
menores de 12 anos e que teria que dar a elas
apenas 6 horas de trabalho diário, talvez 30 ou
36 semanais, certamente não a contrataria, rejei
tando portanto, ao final,a possibilidade de se em
pregar mulheres para supentar suas famílias. Es
pecialmente preocupado com as mulheres soltei
ras com filhos,neste sentido, proponho ao Plená
rio que rejeite a proposta.

O SR. PRESIDENTE(Edme tavares) - Passa
mos ao processo de votação da Emenda n° 929,
de autoria do Constituinte Jofran Frejat.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo,
votam "sim" e quem estiver contra, vota "não".
(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CJV\MADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSrrrUINTES:

TItulares:
Cunha Bueno - DionísioDal-Pré - Edme Ta

vares - Gandi Jamil - João da Matta - Júlio
Campos - Levy Dias - Max Rosemmann 
Osmar Leitão - Osvaldo Bender - Oswaldo Al
meida - Roberto Balestra - Stélio Dias.

Suplentes:
Odacir Soares - Raquel Cândido.
RESPONDEM À ClMMADA E VOTAM "NÃo"

OS SRS. CONSrrrUINTES:
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TItulares:
Adilson Motta - Alarico Abib - Almir Gabriel

- Augusto Carvalho - Benedita da Silva - Car
los Cotta - Carlos Mosconi - Célio de Castro
- Domingos Leonelli - Doreto Campanari 
Edmilson Valentim- Eduardo Jorge - Eduardo
Moreira - Fábio Feldmann - Francisco Coelho
- Francisco Kuster - Geraldo Alkmin-Geraldo
Campos - Hélio Costa -Ivo Lech - Jacy Sca
nagatta - Joaquim Sucena - José Carlos Sa
bóia - Júlio Costamilan - Mansueto de Lavor
- Maria de Lourdes Abadia - Mário Uma 
Mattos Leão - Mauro Sampaio - Mendes Bote
lho - Nelson Seixas - Orlando Bezerra - Paulo
Paim - Renan Calheiros - Ronaldo Aragão 
Ronan Tito - Vasco Alves - Wilma Maia.

Suplentes:
Abigail Feitosa - Ademir Andrade - Carlos

Sant'Anna - Francisco Carneiro - Raimundo
Bezerra.
ABSTEM-SEDE VOTAR O SR. CO!'fS71TU/!'fTE:

Raimundo Bezerra.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
ram "Sim" 15, "Não" 43, e tem uma abstenção.

Rejeitada a emenda.

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, Srs. e S~ Constituintes: nós
estamos a 180 minutos da meia-noite, conse
qüentemente do prazo fatal para encerramento
dos nossos trabalhos. Nós, nesta Comissão, Te
mática da Ordem Social, tratamos dos assuntos
ligados ao direito dos trabalhadores e dos servi
dores públicos, e também da seguridade social,
no seu capítulo 3°, dos negros, das minorias, das
populações indígenas. Pois bem, até o presente
momento, apreciamos o que foi possível ainda,
no que se relaciona ao direito dos trabalhadores
e servidores públicos. Como o Regimento Interno
é muito claro, Sr. Presidente, no seu art. 18, §
3°, que diz o seguinte, caput do art. 18:

"Na Comissão os anteprojetos serão distri
buídos em avulsos a todos os seus membros
para, no prazo de 5 dias seguintes destinados
à sua discussão, receber emendas."

Parágrafo 3°: a matéria aprovada pela comis
são será encaminhada à Comissão de Sistema
tização, dentro de 24 horas de sua aprovação,
observado o prazo estabelecido no § 3", do art.
14, deste Regimento.

Isto significa dizer que nós, 64 Constituintes,
durante esses dias todos, pudemos aprimorar no
máximo parte do relatório, feito pelo eminente
Relator. Relatório de boa qualidade, sem sombra
de dúvida Nós lamentamos que não possamos
fazer o mesmo com relação ao direito das mino
rias, e à seguridade. Nós gostaríamos de saber
de V. EX", como ficam os destaques que não vão
ser deliberados, que não vão ser discutidos e vota
dos, nesta reunião até meia-noite, uma vez que
o Regimento é bem claro, quando diz que o que
foi aprovado, inclusive o projeto do Relator, será
remetido à Comissão de Sistematização. Quanto
a isso não entra em discussão nenhuma, porque

o Regimento é claro, objetivo, cristalino como a
luz do dia. O que foi aprovado e que nós aprova
mos o relatório do Relator, ressalvado os desta
ques, e nós aprovamos os destaques, isso será
remetido à Comissão de Sistematização. Está
bem claro. Agora, quero saber com relação às
demais matérias. Gostaria de saber de V.Ex', tam
bém para tranqüilidade deste Constituinte que
tem alguma dúvida, já que nós não vamos ter
oportunidade de votar, por um encaminhamento
eivado da vontade de obstruir, de parte de alguns
companheiros, cujo comportamento não concor
do, mas tenho a obrigação de respeitar, tenho
a obrigação de respeitar essa vontade deliberada
de não agilizaros trabalhos, com vistas ao aprimo
ramento, gostaria de saber como ficam, então,
Sr. Presidente, os destaques não apreciados, por
que os que foram apreciados e o Relatório do
Relator, nós já sabemos, vão aportar à Comissão
de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS- Para
contratar a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
desejaria.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS- Uma
questão de ordem, para contradizer.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente e nobres Constituintes, nós ouvimos
com toda a atenção a colocação do nobre Consti
tuinte Francisco Küster. Convivemos com S. Ex"
na Comissão dos Direitos dos Trabalhadores e
dos Servidores Públicos, durante todo o tempo
reservado para esta Comissão, e S. Ex' se com
portou de maneira altaneira, de maneira altiva,
defendendo suas posições, e nós temos por S.
Ex"o maior respeito e a maior admiração. Mas,
no entanto, Sr. Presidente, a preocupação do no
bre Constituinte, e S. Ex' tem que entender que
ninguém está aqui deliberadamente obstruindo,
todos nós estamos exercendo o direito que é nor
mal nos Parlamentos, um direito que protege as
minorias, o que é altamente benéfico, porque vem
de encontro aos interesses que são não necessa
riamente contraditórios, mas que vêm proteger
estas mesmas minorias. Diante disto, Sr. Presi
dente, nós sugerimos que esta Mesa peça ao no
bre Constituinte Francisco Küster, que proponha
um requerimento de destaque para o capítulo
das mmorias, que nós consideramos muito im
portante. E se V.Ex"assim proceder, nós estamos
aqui prontos para discutir, e submeter a este ple
nário, caso seja aprovado.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA
- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra, Constituinte Carlos Sant'Anna.

o SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA
- Sr. Presidente, ainda que como suplente, tenho
procurado acompanhar seguramente os traba
lhos desta Comissão, especialmente pela parte
que diz respeito ao setor de saúde, seguridade
social e previdência social, mas eu quero salientar,
diferentemente do que fez o Constituinte Fran
cisco Küster, que de conformidade com o pro
posto, de acordo com o art. 14, § 4°, a hipótese

é muito mais severa do que até agora se aventou.
Diz o § 4", do art. 14 do Regimento:

"Na hipótese de alguma Comissão não
apresentar o seu trabalho, estipulado no pa
rágrafo anterior, caberá ao Relator da Comis
são de Sistematização a elaboração do mes
mo, obedecido o prazo estabelecido no ca
put do art. 19."

Significa que até a meia-noite, às 24 horas do
dia de hoje...

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - De hoje não, Ex', pode ser muito bem
de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
coma palavra, para uma questão de ordem, o
Constituinte Carlos Sant'Anna, e eu solicitaria que
não fosse interrompido.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA
- A respeito do que ainda há pouco foi falado,
já procurei esclarecimento, junto à Secretaria da
Mesa, sobre a interpretação exata dos 65 dias,
e o Sr. Secretário Paulo Afonso, me disse que
a interpretação é até às 24 horas do dia de hoje,
portanto, zero hora, do dia de amanhã.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - O Secretário não manda mais que o Regi
mento, e o Regimento é muito claro.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA
- Estou com a palavra, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -Consti
tuinte Domingos Leonelli, solicito a V. Ex" que,
como Parlamentar experiente, conhecedor pro
fundo do Regimento, sabe que não pode apartear
quando outro Parlamentar levanta questão de or
dem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA
- Só há uma forma dentro do processo Parla
mentar de nós sairmos do quase inevitável, que
será a não complementação dos trabalhos desta
Comissão. Porque quando nós aprovamos em
globo, ressalvados os destaques, o apoiamento
só está definitivamente consumado pelo processo
parlamentar depois da votação de todos os desta
ques. Se qualquer destaque ficar sem votação
o apoiamento é como se não tivesse havido. Esta
é uma praxe que qualquer Parlamentar, mais anti
go evidentemente, sabe. Estou fazendo isso para
alertar, porque eu quero que daqui saia um pare
cer, e só há uma forma, a única que é parlamentar,
é sentarmos todos e fazermos acordos, fazermos
acordos urgentemente, para que possa haver, a
partir do acordo um fluxo rápido até antes de
meia-noite e nós não termos o desprazer de não
poder encaminhar à Comissão de Sistematização
o relatório desta Comissão, tão importante quanto
a Comissão de Ordem Social.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Sr. Presidente, a interpretação que o nobre
Constituinte Carlos Sant'Anna dá ao Regimento,
aliás, a interpretação não, a notícia que ele nos
dá da consulta ao Secretário da Mesa, não pode
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substituir o Regimento quê estipula prazos fIXOS,

e, segundo esse prazo, é o dia 15, até à meia-noite
do dia 15, que o Relator deve apresentar o seu
relatório final; o dia 15, é amanhã, segunda-feira,
até as 24 horas. Quero com isso deixar muito
claro que não estou contra nenhum acordo, o
que não podemos é aceitar nenhum acordo feito
sob a pressão de uma declaração do Secretário
da Mesa. Queremos acordo sim, mas não premi
dos por um prazo que não existe.

Para sua informação, Sr. Presidente, já existem
precedentes de duas Comissões que já solicita
ram, ao Presidente Ulysses Guimarães, o uso do
prazo final que é às 24 horas do dia 15, para
a apresentação do Relatório.

Portanto, quero registrar o apelo do Constituinte
Carlos Sant'Anna Líder do Govemo, mas quero
deixar claro, quero registrar também que, pelo
nosso Jado, pelo lado de vários companheiros
do meu Partido e dos outros partidos que aqui
estão, desejosos de fazer acordo, desejosos de
chegar a um bom resultado, mas nunca à base
de uma pressão de um prazo inexistente. Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTELEVY DIAS- Para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Para
uma questão de ordem concedo a palavra ao
nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTELEVY DIAS- Sr. Presi
dente, lamento que as palavras que proferi neste
microfone, ontem à noite, há 24 horas atrás, só
tenham tido repercussão hoje. Ontem, como o
Líder Carlos Sant'Anna, eu também fui ao Secre
tário-Geral, Paulo Afonso, para saber dele a inter
pretação do Regimento, e ele me confirmou que
às 24 horas de hoje tem que ser entregue o Relató
rio. Por isto, Sr. Presidente, ontem à noite eu pedi
aqui, neste microfone, um acordo, ontem, neste
microfone, pedi a V.Ex"que suspendesse a sessão
por alguns instantes, para que nós reuníssemos
as lideranças e procedêssemos a um acordo. Por
que a interpretação do Sr. Paulo Afonso, dita outra
vez, há poucos mmutos atrás, é que o prazo se
encerra às 24 horas de hoje. Lamento, Sr. Presi
dente, que não tenham sido ouvidas as minhas
palavras ontem. Porque um grupo achou que,
na base do rolo compressor, levariam de roldão
todas as emendas e propostas desta Comissão,
quando nós pedíamos, baseados num entendi
mento, que ontem fizéssemos um acordo e resol
vêssemos, e hoje, neste horário, nós já estaríamos
com este relatório aprovado. Mas, hoje, à 3 horas
do prazo fatal, nós não passamos do art. 3° La
mento profundamente, Sr. Presidente, que essas
palavras não tenham sido interpretadas ontem,
quando poderíamos ter feito um acordo, e estaría
mos hoje com o relatório na mão da Sistema
tização. Porque eu, Sr. Presidente, antevia o que
aconteceria e não estava disposto a pagar um
vexame. E a Comissão da Ordem Social se não
colocar na SIstematização o seu relatório vai pagar
um vexame perante à opinião pública nacional.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

No meu Estado, tem um adágio popular que
diz que, "quando se mata a cobra tem que se
mostrar o pau". E eu vou começar o discurso
pela questão de ordem, dizendo que, ontem, da

últirna cadeira, eu fuiinterlocutora quando a nossa
cabeça estava a prêmio, através da liderança do
nosso partido, quando iríamos ser substituídas
pela não menos Constituinte e grande Deputada
Sandra Cavalcante. Meus colegas, como a Consti
tuinte Benedita da Silva, como o Constituinte Va
lentim e muitos outros que se colocaram solidá
rios, através da confiabilidade que serviria a mim,
como Deputada da Frente Liberal, até para votar
mos maciçamente em defesa dos trabalhadores,
mas de todos os projetos que temos que discutir.
Não só tenho eu, Sr. Presidente, no meu Partido,
e disse: "quatro companheiros votam pela digni
dade da ordem social". Vou citar nomes; o Consti
tuinte Antôniocarlos Mendes Tame é um dos
grandes baluartes do PFL; a Constituinte Maria
Abadia tem se comportado no melhor nível possí
vel; a Constituinte Wilma Maia, que é do PDS,
honrou os seus compromissos, independente da
sua sigla partidária. Mas o nosso compromisso,
ontem, foi interrompido, e eu lamento profunda
mente, através talvez do pensamento apressado
do Senador Ronan Tito, que conosco acordou
que nós poderíamos votar na estabilidade do tra
balhador, mesmo sem ressalva, porque o PFL
e alguns outros Constituintes queriam a palavra
"juízo", abrimos mão na condição de votarmos
40 horas, trabalhadores, na plenária, porque aqui
fizemos o nosso depoimento. Mas precisávamos,
para intermédio das negociações, votarmos 44
horas, porque na plenária vocês terão 40 horas.
Isto é preciso ficar dito. Falhou em nome apenas
da vaidade de meia dúzia que pensam que são
mais Constituintes do que nós, pensam com o
discurso retórico, mas agem de má fé. Eu conti
nuo, Sr. Presidente, aberta, e vou votar com a
minha consciência. Conheci, nesta Comissão, o
comportamento e abertura do companheiro Levy
Dias, e aí arrumamos um outro agregado na com
posição dos interesses da democracia. Levei a
informação aos companheiros do lado de lá, e
está sendo diferente da Ordem Econômica, ali
somei, ao lado do Aldo Arantes, ali somei, ao
lado de Vladimir Palmeira, ali somei, ao lado de
Virgildásio de Senna; e nós fomos derrotados
Dezoito companheiros num rolo compressor. Mas
saímos com dignidade. Subestimaram a palavra
e a forma de como se faz política para os avanços
da democracia, e volto a repetir, já enfrentei mui
tas outras lutas, que muitos aqui não enfrentaram,
em nome de uma vaidade.

Tentei, Sr. Presidente, de todas as formas, o
entendimento, e ele continua sendo a grande per
seguição, porque nós estamos vendo aqui é o
começo de uma farsa, de uma obstrução, ou de
alguém que encheu de emendas e retirou e não
quer defender emendas, como foi o caso da
emenda do Constituinte Jofran Frejat, que irá
aperfeiçoar a legislação do trabalho com relação
a trabalhadora mulher, dona-de-casa. É preciso
ficar registrado, Sr. Presidente. E há muito mais
- já encerrando - tenho aqui um pedido de
destaque para as reservas indígenas, para supri
mi-las e eu vou assumir, vou assumir como ama
zônída, porque sei dos interesses inconfessáveis
daqueles que estão a serviço da Brancarn, da
Paranapanerna, e muito principalmente da Igreja
Católica, com todo o respeito àqueles que são
padres de verdade.

Gostaria que esta revisão fosse feita, não só
em detrimento dos minérios e da soberania nacío-

nal, que estão entregues à serviço das multina
cionais ou dos grandes ricos e poderosos, mas
que a questão dos negros, dos deficientes físicos
tivesse a oportunidade de ser discutida aqui. Mas
é mentira e estão tentando, através de farsa, mas
eu irei, Sr. Domingos Leonelli, ao Presidente Ulys
ses Guimarães e ficarei aqui, até a última hora,
para não passar por omissa Mas é preciso que
se respeite a forma da composição política e o
acordo, e a palavra daqueles que têm caráter e
dignidade, volto a dizer, e não estão rmplícítados
em siglas partidárias. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTEEDMlLSONVALENTIM
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
nobre Constituínte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTEEDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, assistimos, mais uma vez, à
generosa liberalidade da Mesa, com relação ao
tempo concedido à Constituinte que me antece
deu. Mas, revendo uma questão de ordem levan
tada anteriormente pelo Constituinte Max Rosen
mann, quando exigiu de V. Ex" o cumprimento
do Regimento, eu gostana de saber se V.Ex"está
se utilizando do rigor solicitado pelo Constituinte
Max Rosenmann, o Regimento Interno da nossa
Comissão ou Regimento Intemo da Assembléia
Nacional Constitumte?

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ademir An
drade.

O SR. CONSTITUINTEADMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, V. Ex" não teria condições de
responder à minha questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência vai responder a todas as questões
de ordem levantadas, logo após o término da
última questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADMILSON VALENTIM
- Muito obrigado

O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, eu queria alertar que não há neces
sidade de ser tão rigoroso com a questão regi
mental. Estamos num processo de votação, há
uma série de destaques a serem votados. A Co
missão de Sistematização só terá reunião na pró
xima terça-feira, não há nenhuma reunião convo
cada para o dia de amanhã, esta Comissão tem
a maioria de parlamentares que defendem deter
minados interesses das classes trabalhadoras;
uma das poucas, Sr. Presidente. Nas outras Co
missões, como por exemplo a da Ordem Econô
mica, não vi nenhum respeito à regimental, lá
foram votados, por exemplo, três substitutivos,
sem sequer se levar em consideração o relatório
do Constituinte Severo Gomes.

Assim, entendo que esta maioria, aqui, desta
Comissão, deve agir de maneira tranquíla, de ma
neira calma... (palmas) e não se pertubar com
as alegações daqueles que querem encerrar o
nosso trabalho. Se estes Constituintes que não
querem ver aprovado o relatório do eminente
Constituinte Almir Gabriel, até o seu final, que
se retirem da reunião, que vão para casa dormir.
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Mas nós, que somos maioria nesta Comissão,
iremos ficar até o final e votar legalmente todas
as propostas que aí estão. Não podemos ceder
a esse tipo de pressão absurda dos setores con
servadores. Perdemos em quase todas as comis
sões, porque eles tinham maioria. Aqui, temos
maioria, e temos que ter tranquilidade. temos que
ter clareza, levar nosso trabalho com paciência.
Quem quiser ir para casa, que vá, mas nós ama
nhecemos o dia aqui, vamos até amanhã, à meia
noite, votando, mas vamos encerrar os nossos
trabalhos.

Sr. Presidente, V. Ex" é um homem coerente,
é um homem sério e digno, não vai ceder a
esse tipo de pressão. Este Regimento, na nossa
Casa, já foi quebrado e rasgado inúmeras vezes,
em questões de prazo, etc. Até o prazo da Subco
missão foiaumentado em quase vinte dias, todos
sabemos disso, e ninguém reclamou por isso.
Portanto, apelamos ao bom-senso de V. Ex' para
que faça valer a vontade da maioria desta Comis
são. Não queremos que saia um resultado que
não seja da vontade da maioria, mas queremos,

pelo menos, que se respeite a vontade da maioria
dos Constituintes desta Comissão, e que passe
mos a noite toda aqui, e o dia , amanhã, se for
preciso, mas que saiamos daqui com uma deci
são que tenha, por fundamento básico, o projeto
e o grande trabalho feitopelo Relator,Constituinte
AlmirGabriel.

Era esta a minha questão de ordem, pedindo
a V. Ex' que desse o seu ponto de vista a respeito
dessas questões. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra à Constituinte Benedita
da Silva.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Fica consignado o meu requerimento também,
Sr. Presidente, para posteriormente V.Ex'me con
ceder a palavra.

O SR. PRESIDENTE ( Edme Tavares) - Pois
não. Fica V. Ex' inscrito.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr' e Srs. Consti
tuintes:

Estamos diante de uma situação, que consi
dero não difícil, mas de uma boa-vontade política
e de respeito àqueles que, até agora, acompa
nharam o trabalho da Comissão e que têm o
propósito de fazer passar esta proposta, no enten
dimento de que a política se fez, e a arte da política
até é fazer política com alianças, com acordos.
Mas nenhuma aliança, nenhum acordo poderá
ultrapassar o limite da compreensão do direito
e do respeito para cada um de nossos eleitores.
E é este o compromisso que trazemos para cá,
nesta Comissão, na medida em que votamos regi
mentalmente, mas principalmente porque reco
nhecemos, neste momento, ser representantes
legais e aqui fazermos passar propostas de inte
resses de pessoas que hoje estão na galeria,
mas de cada um de nós Constituintes, que repre
sentamos segmentos variados da sociedade. Até
agora estivemos aqui, e o Partido dos Trabalha
dores foifielnos seus acordos e nas suas alianças,
necessárias, para fazer avançar este processo.

Neste momento, estamos diante de um regi
mento que determina que tenhamos que terminar
os nossos trabalhos daqui a um pouco mais. E

isto significa, segundo o Regimento, que todas
essas emendas apresentadas, de destaque, terão
que ser, consequentemente, apreciadas, votadas,
para que possa fazer valer o nosso substitutivo.

Dentro deste principio, faço a seguinte questão
de ordem: gostaria que V. Ex', Sr. Presidente, colo
casse, para nós Constituintes, na medida em
que o Regimento dispõe que "os destaques pode
rão ser apreciados na medida em que tenham
quatro assinaturas"; quais são os destaques que
compreedem, nos termos do Regimento, esta ne
cessidade de quatro assinaturas, já que estamos
trabalhando rigorosamente dentro do Regimento.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem, concedo a palavra ao Constituinte Juarez
Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ainda há pouco,
ontem, hoje, durante o dia, nas outras salas de
reunião, todos fizeram a profissão de fé de defen
der os trabalhadores, de defender o povo. Mas,
acontece que, nesta Comissão, os progressistas
somaram maior número e os conservadores, de
um certo tempo para cá, não querem mais sua
derrota no voto livre, democrático, usam da obs
trução; é regimental, é democrática. Mas eles, que
há pouco, falaram em denfender o povo, estão
querendo prejudicar todo um trabalho que foifeito
até agora. São hipócritas, são farsantes, são Cons
tituintes que precisam ser colocados para o povo...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito a V. Ex' o respeito aos colegas.

O SR. CONSTIUINTE JUAREZ ANTUNES 
Com todo o respeito, eles são hipócritas, farsan
tes, venais, com todo o respeito.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
pediria a V. Ex'...

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Um, aqui, há pouco, faltou ler a carta de Pero
Vazde Caminha, para justificar uma emenda sua.
Os Srs, terão que se encontrar com o povo, como
a ARENA encontrou.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra, para uma questão de ordem, o Consti
tuinte Mansueto de Lavor.

o SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Sr. Presidente, a esta altura,já se fazneces
sário um esclarecimento oficial acerca do prazo.,
E esse esclarecimento oficial, naturalmente, não
pode ser colhido por qualquer funcionário da Me
sa, por mais graduado que seja, mas da fonte
deste Poder Constituinte, daquele que o repre
senta, que é o Presidente UlyssesGuimarães, atra
vés desta Presidência, que tem honrado a tradição
de democracia do Legislativoque é V. Ex'

Então, pedimos um esclarecimento oficialacer
ca do prazo. É a primeira parte da minha questão
de ordem.

Depois, já que se configura o prazo fatal para
a meia noite, seria necessário que fízéssernos um
contato com o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Dr. Ulysses Guimarães, no sentido
de que a Comissão da Ordem Social, que vem

trabalhando intensamente nestes últimos dias,
que vem procurando um entendimento de uma
maneira intensa, também durante estes últimos
dias, que lhe seja concedido um alargamento do
prazo, não como um prevIlégio, mas como me
dida que já tem um precedente para, pelo menos
duas outras Comissões, que se formasse aqui
uma Comissão de Constituintes dos diversos par
tidos, a fim de que se pedisse, ao Presidente Ulys
ses Guimarães, o alargamento desse prazo.

Terceiro e último, Sr. Presidente: eu gostaria
de lembrar ao nobre Líder do Governo, Consti
tuinte Carlos Sant'Anna, que aqui com muita hon
ra vem, diz S. Ex' como suplente, mas está aqui
é como Líder do Governo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Não estou aqui como Líder do Governo. Estou
trabalhando aqui como Constituinte e participei
de todas as reuniões. Não estou aqui como Líder
do Governo, estou aqui como médico e como
deputado federal com 60 mil votos. Isso não tira
a minha condição de Constituinte e nem vou ad
mitir que quem quer que seja castre a minha
palavra.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Assegure-me a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Mansueto de Lavor.

O SR. CONSTITCIINTE MANSUETO DE LA
VOR- Queria lembrar ao nobre Constituinte Car
los Sant'Anna, que o artigo e parágrafo do Regi
mento não lhe dá o direito a fazer a interpretação
que entender.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
suspensa a reunião por 15 minutos. Está suspen
sa a reunião, porque não há condições de conti
nuarmos sem o respeito do Plenário.Está suspen
sa por 15 minutos.

O SR. CONSTITCIINTE MANSUETO DE LA
VOR - Sr. Presidente, quero encerrar minha
questão de ordem tão logo recomecem os traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
suspensa a reunião.

(Asessão é suspensa por alguns minutos.)

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Estão
reabertos os trabalhos desta Comissão. Peço aos
Srs. Constituintes que ocupem seus lugares.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Antes
de atender à questão de ordem, de dar contímn
dade à palavra do Senador Mansueto de Lavor
e de conceder outras questões de ordem, esta
Presidência desejava esclarecer ao Plenário, para
o melhor entendimento, o seguinte: esta Comis
são informa, em primeiro plano, que com os pedi
dos e os requerimentos de retirada dos destaques
pelos Srs. Constituintes, na tarde e noite de hoje,
a assessoria, a pedido da Presidência, informa
que os destaques retirados foram em número
de 241. Os destaques ainda existentes são em
número de 256, mas, sobre a Mesa, já em pro
cesso de discussão, 13...
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o SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, eu gostaria de saber com quantas assi
naturas?

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Um
momentinho, por favor, explicarei a V. Ex"Portan
to, somados os que faltam, de 256 destaques
que não foram retirados, mais os 13 que há sobre
a Mesa, num total de 269 destaques requeridos.
Treze sobre a Mesa, que estavam sendo votados,
com duzentos e cinqüenta e seis, que faltam ser
votados, de Membros da Comissão, cento e no
venta e seis; e de outros Constitumtes sessenta.

O SR. CONSTITUINTE VASCOALVES - Uma
pergunta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O Pre
sidente está falando, depois das explicações aten
derei às questões de ordem, para que esta Presi
dência possa informar bem ao Plenário e tomar
mos as nossas decisões.

Com quatro assinaturas sobre a Mes:o

O SR. CONSTITUINTEVASCOALVES - Isto
é o que interessa, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - ... te
mos doze destaques.

Esta Presidência tem a informar que, estas mes
mas questões que estão sendo colocadas por
mais outras três Comissões, que estão ainda no
mesmo processo de votação em que nós nos
encontramos, e que estão em busca de um con
senso que pudesse, através de uma tomada de
decisão, encontrar o tempo necessário para que
estes destaques possam ser apreciados

Esta Presidência foi informada de que o Presi
dente da Constituinte entendia que o prazo fatal
seria às 24 horas. Esta Presidência, no momento
em que tomou conhecimento desta informação,
solicitou ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte que, baseado em artigo ou em dispo
sitivodo Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte fizesse, através de ofício,para que
esta Presidência, na análise deste ofício e dos
argumentos levantados pejo Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte, pudesse tomar
a sua decisão sobre a matéria. Esta Presidência
informa que, até o momento, não recebeu ne
nhum ofício a respeito do assunto.

Portanto, esta Presidência desejaria, em face
desta matéria conflitante, no interesse de decidir,
realmente, consciente com os dispositivos do Re
gimento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, solicitaria dos Srs. Constituintes que des
sem oportunidade a este Presidente de tomar es
sas últimas informações para que pudesse, então,
decidir sobre a matéria, suspendendo esta reunião
por 20 minutos para que tivesse tempo de fazer...

O SR. CONSTITUINTEVASCOALVES - Sr.
Presidente, pela ordem. V.Ex"há de compreender
que não concordamos com a suspensão da reu
nião. Há uma responsabilidade muito grande e,
aqui, estamos vendo claramente o interesse da
procrastinação deta reunião, e o Presidente não
pode agir dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex",
Deputado Vasco Alves,está se antecipando a uma
decisão do Presidente. O interesse do Presidente
é manter o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte Vasco Alves, o Presidente ainda não
terminou sua exposição sobre o assunto. Então
esta Presidência tem o dever e a obrigação apenas
de receber esta informação para decidir as maté
nas de questão de ordem aqui colocadas. Averda
de é que o Presidente não vai, agora, decidir uma
questão de ordem dessa relevância, sem antes
ter conhecimento da matéria, em profundidade,
para tomar uma decisão que seja a própria deci
são da maioria deste Plenário.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, se V.Ex" está querendo manter enten
dimento com o Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte, não há necessidade absoluta
mente de ser suspensa a reunião. V. Ex" pode
passar para o 19 Více-Presídente, para o 2" Vice
Presidente e a reunião continuar normalmente.
Porque, segundo o Regimento, aqui, Sr. Presi
dente, somente as emendas e os destaques com
quatro assinaturas devem ser apreciados. O Regi·
mento tem que ser cumprido, porque temos que
terminar os trabalhos para entregar os nossos
relatórios até às 24 horas, sob pena da responsa
bilidade de V. Ex".

O SR. CONSTITUINTELEW DIAS- Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

Sr. Presidente, uma sugestão: se V. Ex"precisa
fazer esses entendimentos pessoalmente, minha
opinião é a de que a nossa reunião não deve
ser suspensa. Que V. Ex" passasse a Presidência
dos trabalhos para a responsabilidade do Consti
tuinte Hélio Costa, nós prossguiríamos as diSCUS
sões, os debates e as votações, enquanto V. Ex"
levantaria, com o Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, as informações que V.Ex" bus
ca. Mas, não suspenderíamos os trabalhos, por
que acabarão não sendo suspensos por 20 minu
tos, mas por meia hora, quarenta minutos, uma
hora. Apenas uma sugestão.

O SR. CONSTITUINTEALMIR GABRIEL - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Senador Constituinte Almir Gabríel.

O SR. CONSTITUINTEALMIR GABRIEL - Sr.
Presidente, eu gostaria de fazer um apelo a todos
os Constituintes na direção, em primeiro lugar,
do povo que nos elegeu; em segundo lugar, das
bandeiras dos partidos, sobre os quais nos elege
mos; em terceiro lugar, em nome daquela popu
lação organizada ou não, que veio até esta Assem
bléia Nacional Constituinte, junto a cada uma das
Subcomissões, trazer o seu depoimento, trazer
as suas informações, transmitir seus apelos, trans
mitir e informar as suas experiências, e, em função
disso, permitir também que cada Subcomissão
recolhesse o máximo de informações para que
ela pudesse, através dos seus relatórios, encami
nhar para este debate da Comissão como um
todo, e formular uma proposta à nossa Comissão
de Sistematização que venha a responder não
apenas as perspectivas, não apenas o pensamen
to de cada um dos Constituintes à nívelda Comis
são de Sistematização, mas sim refletir o que a
sociedade pensa, refletir aquilo que nós, como

Membros de cada uma dessas Subcomissões ou
na Comissão da Ordem Social, também acha
mos.

Então, eu diria que seria do maior irnpatrío
tismo, nós não fazermos, em conjunto, um esfor
ço, no sentido de levarmos esse trabalho, acumu
lado ao longo desse tempo, levá-lo à Comissão
de Sistematização como uma opinião desta Co
missão. Eu gostaria de propor, Sr. Presidente,
duas coisas: uma primeira, é que os Constituintes
que estejam a favor de que esta Comissão perma
neça trabalhando, independentemente de 24 ho
ras, que se faça um requerimento, subscrevendo,
dirigido ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Dr, Ulysses Guimarães, informando
a extrema e extraordinária dificuldade que se tem
de tratar a Ordem Social, dentro do rígido prazo
que foi estabelecido, na medida em que todos
os Constituites paresentaram emendas, visando
a construção de relatórios das Subcomissões, a
construção e a melhoria do relatório da Comissão
Geral. Eu diria, que esta Comissão reuniu a maior
quantidade de idéias, a maior quantidade de pro
posituras, exatamente para melhorar as condi
ções de vida do trabalhador. Estas condições, as
dificuldades nossas são dificuldades muito pró
prias e são perfeitamente intelegíveis por todos.
O requerimento deveria ser feito, no meu enten
der, dirigido a S. Ex" o Presidente da Constituinte.

Em segundo lugar, eu gostaria de propor que
S. Ex", o Presidente desta Comissão, abrisse milo
da generosidade que até aqui teve, de discutir
todas as emendas, apesar delas virem apenas
com uma assinatura, mas dar preferência àquelas
que contemplam às quatro assinaturas para que,
num esforço extraordinário que possamos desen
volver até às 24 horas, podermos responder aos
anseios, aos apelos e a tudo aquilo que a popu
lação queria e desejava de nós. E temos a certeza
de que o patriotismo dos Membros desta Comis
são permitirão, com certeza absoluta, resolver es
tas doze questões que estão aqui. E se S.Ex",
o Presidente da Constituinte, permitir que se reve
jam todas as outras, alargando o prazo, nada im
pedirá que prossigamos os nossos trabalhos, re
vendo todas as outras emendas apresentadas:
(Muito obrigado.)

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES- Sr.
Presidente, quero dizer a V. Ex" que vou fazê-lo
como representante da Liderança do PMDB, a
nossa responsabilidade é muito grande nos traba
lhos desta Comissão. Requeiro a V. Ex" que seja
submetido à apreciação a proposta do ilustre Re
lator AlmirGabriel. Pnmeíro, que seja feito o ofício,
em nome da Comissão, ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constítumte, pedindo a extensão
do prazo; segundo, que seja consultado o Plenário
se concorda com o prosseguimento dos traba
lhos, até o encerramento definitivo da nossa reu
nião, com a aprovação do Relatório Final.

O SR. CONSTITUINTELEW ALVES -Sr. Pre
sidente, para uma indagação. Quantos destaques
votamos, efetivamente, nestas 48 horas?

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, sohcrto a assessoria que mforme
quantos destaques votamos até agora.

Sr. Presidente, está havendo uma conversa pa
ralela com a Mesa e o Constítumte. Nós aqui não
estamos participando, gostaríamos de participar
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para colaborar, inclusive com o Constituinte Vas
co Alves e com a própria Mesa. Gostaríamos que
o Constituinte Vasco Alves pudesse vir conversar
aqui no Plenário e não discutir com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência resolve manter o entendimento com
o Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte e o ofício será feito por esta Presidência
e terá a resposta de S. Ex"para que este Presidente
possa realmente tomar a sua decisão. De forma
que, solicitaria a compreensão dos Srs. Consti
tuintes para que o Presidente, no menor espaço
de tempo, pudesse trazer esta decisão, o que seria
mais válido para os nossos trabalhos, porque, na
ausência deste Presidente, poderiam ocorrer
questões de ordem que poderiam prejudicar, até,
o andamento dos nossos trabalhos. Esta Presi
dência terá o maior interesse em que essa tomada
de decisão seja no menor espaço de tempo, e
o fará. (Solicitações simultâneas de questões de
ordem.).

Atenção! Srs. Constituintes, esta Presidência
ainda está com a palavra. V Ex"" não deixam o
Presidente concluir!

Em face desta minha ausência, esta Presidência
decidiria então concluir, com o Primeiro-Vice-Pre
sidente, a votação, pela ordem que estamos reali
zando, desse restante das emendas ao art. 2°,
Seção I, Dos Direitos dos Servidores, para que
pudéssemos, agora, ir votando essas matérias,
enquanto este Presidente estiver ausente.

Passo, neste instante, a Presidênciaao Primeiro
Vice-Presidente, Constituinte Hélio Costa, para
que S. Ex' possa conduzir a discussão e a votação,
porque essa matéria das quatro assinaturas será
uma das formas, poderá ser uma das formas de
votação total das matérias.

Passo a Presidência ao Primeiro-Vice-Presiden
te, Sr. Hélio Costa.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem,
antes de V.Ex"se retirar, só para uma informação
(Assentimento elaPresidência.)

Vai V. Ex" conversar com o Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte. Temos em mãos
aqui, agora, um documento assinado por cerca
de trinta Srs. Constituintes, que estão dispostos
a continuar nossos trabalhos até a hora em que
for necessário. Por favor, no contato com o Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, infor
me a S. Ex' desssa disposição de trabalho patrió
tico dessa maioria, que não aceita ser subvertida
pela minoria, que quer tumultuar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Se
V. Ex" confiar, o Presidente não necessitará de
nenhum documento, porque essa informação
transmitirei ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Há também as manifestações da sociedade
civil,que veio às Comissões trazer suas propostas.
E que veio até aqui para nos ajudar a elaborar
esse documento, documento que tem que sair
daqui hoje, independente de horário. (palmas.)

Sr. Presidente, entendemos que a questão
Constituinte, muito e muito mais do que uma
mera questão regimental, é uma questão de cons
ciência, é uma questão de bom-senso, é uma
questão de dever. Ninguém saiu pelas praças pú-

blicas a dizer que aqui viria fazer obstrução. Apela
mos e apelamos de forma e de maneira derradeira
para que aqui todos e cada um cumpram o seu
dever. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vamos
colocar em votação nominal e Imediata, se vota
mos as emendas que têm quatro assinaturas ou
se continuamos com as emendas que não as
têm.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Tem V.
Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Sr. Presidente, para esse tipo de votação o Regi
mento não exige votação nominal. Era essa a
nossa questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
A matéria já está decidida pela Presidência, será
votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vámos
começar a votar as emendas que têm quatro assi
naturas.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Sr. Presidente, V. Ex"", que são regimen
talistas, e que inclusive estão fazendo todo esse
tipo de protelação com base no Regimento, deve
riam saber que o Regimento é que deve realmente
ser cumprido. Então, para esse tipo de votação,
que não é matéria constitucional, não precisa de
votação nominal.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Toda a matéria é constitucional, não é matéria
processual. V. Ex"está certo, Sr. Presidente. Não
se está discutindo o andamento da votação, está
se discutindo matéria que será insenda na Cons
tituição.

Sr. Presidente, já foi decidido pela Mesa desta
Comissão que todas as questões e todas as maté
rias que digam respeito ao mérito serão sempre
objeto de votação nominal. De modo que, o que
está em discussão não é nenhuma questão pro
cessual, não é nenhuma questão que diga res
peito ao andamento da reunião, mas é matéria
que deve ser objeto da nova Carta Constitucional
e, portanto, é matéria constitucional, é matéria
de mérito. A votação deve ser nominal. Qualquer
regirnentalista de Câmara de Vereadores sabe dis
so.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado)
Sr. Presidente, pela ordem! O nobre Constituinte
Odacir Soares não leu, não está sabendo...

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vai-se
colocar em votação. Em votação as matérias...

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vamos
começar a votar as matérias com quatro assina
turas.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Sr. Presidente, é a primeira questão de ordem
que levanto neste Plenário.

O SR. CONSTITUINTE (Não ídentflcado) 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR CONSTITUINTE (não identificado) 
Sr. Presidente, peço encarecidamente o bom sen
so de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Pela ordem, Sr. Presidente!

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Sr. Presidente, qual é o número da emenda?

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) -A emenda
é a de n° 090/4.

O SR. CONSTITUINTE (não identIficado)
Sr. Presidente, por favor, para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Conce
derei a palavra a V. Ex" assim que terminarmos
a votação.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Pela ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex"
só poderá falar agora se for a respeito do processo
de votação.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Eu só posso falar agora sobre o processo de vota
ção, porque V. Ex' não me deu a palavra antes,
quando eu havia solicitado. E, se falava sobre
o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex"
contmua, então, tentando obstruir os nossos tra
balhos.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Não, V. Ex" é quem está tirando ilações anteci
padas, Sr. Presidente. V. Ex" está brando ilações
antecipadas e não admito que V. Ex' faça essa
repreensão a mim. V. Ex" não dá a questão de
ordem, nega a questão de ordem e assume a
responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vamos
passar à votação. Gostaria de convidar o Consti
tuinte Mansueto de Lavor, que incialmente foi elei
to Vice-Presidente desta Comissão, para que nos
ajudasse inclusive no processo de votação que
se vai iniciar.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Sr. Presidente, V. Ex" me nega a questão de or
dem! V. Ex" me nega a questão de ordem? V.
Ex'nega ou concede a questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Se for
sobre o processo de votação, tem V. Ex"a palavra

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
É sobre o processo de votação. Quero saber o
que nós estamos votando, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Estamos
votando a emenda no91, dígito 2.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) -
V.Ex"também não sabe o que estamos votando.

O SR. CONSTlTUTINTE (não Identificado)
Sr. Presidente, gostaria que a votação fosse feita
pela ordem, conforme vinhamos fazendo, artigo
por artigo, porque todas as matérias são impor
tantes.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vamos
votar a emenda do nobre Constituinte Mauro
Sampaio, n° 91/2.
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o SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Qual delas, Sr. Presidente?

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Sr. Presidente, peço inscrição para discutir a ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vai-se
proceder à votação.

(procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, eu pediria que se lesse o
enunciado, porque não sei exatamente o que está
sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Estamos
votando a emenda apresentada pelo ilustre Cons
tituinte Mauro Sampaio, de 1'10 9112 que diz o se
guinte: "Facultada sua conversão em indenização
pecuniária se não gozada, ou contada em dobro
quando da aposentadoria do servidor." Se refere
à Seção 11, Dos Servidores Públicos. Podemos,
então, começar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem de ins
crição, peço a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Como autor da emenda, peço a palavra para dis
cutir.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Tem a
palavra o Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
É espetacular essa emenda, e peço aos compa
nheiros que votem contra.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
É o Mauro Sampaio que tem direito a falar, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Ah, per
dão. O Constituinte Mauro Sampaio é que tem
a palavra, como autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda n°
91 é a que faculta a conversão em indenização
pecuniária, se não gozada ou contada em dobro,
quanto à aposentadoria do servidor.

Sr. Presidente, já é costume a nossa legislação,
que o servidor poderá contar em dobro o tempo
não gozado de aposentadoria. Acontece que mui
tos dos servidores que exercem cargo em comis
são, e não exercendo cargos em comissão não
têm o direito de pedir para gozar em dobro aquele
tempo de aposentadoria, a presente emenda de
seja facultar a esse servidor o direito de receber
indenização de todo aquele período em que teria
direitode gozar a sua licença-prêmio e que deixou,
portanto, de fazê-lo.

Recentemente, conforme publicação oficialem
vários jomais, inclusive no Jornal do BrasU do
dia 9-5-87, o Sindicato dos Ferroviários de vários
Estados anunciou um acordo dos ferroviários
com o Exmv Sr. Ministro dos Transportes - a
direção da Rede Ferroviária e da Companhia Bra
sileira de Transportes Urbanos -, em que ficou
consignado, no item IX, o seguinte: "Pagamento
de licença especial não gozada quando da apo
sentadoria." A emenda oferece coerência com
a decisão governamental e é pertinente, haja visto

_ o item que trata das férias remuneradas em dobro,

o que de há muito constitui prática corrente nos
órgãos de economia mista do Govemo, e até nas
empresas privadas.

Solicitamos, pois, ao Sr. Relator, que examine
a possibilidade de, aprovando a presente emenda,
virao encontro dos anseios e interesses de muitos
servidores públicos que, há muito tempo, vêm
prestando o seu trabalho, o seu serviço, e que
não tiveram a oportunidade, dado exatamente es
se trabalho, de gozar a sua licença-prêmio. Acha
mos, por todos os títulos, de justiça, e esperamos
contar com o apoio dos Srs. Constituintes para
a aprovação da presente emenda. É isso que soli
citamos, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Pela ordem de inscrição, peço a palavra, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Pela or
dem de inscrição, com a palavra o Constituinte
Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda mere
ce o nosso apoio e peço o voto de todos os com
panheiros.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Agora
tem a palavra o Constituinte Eduardo Jorge, pela
lista de inscrição.

O SR. CONSTITUINTE MN< ROSENMANN 
Sr. Presidente, pedi para uma questão de ordem,
e não uma inscrição, para uma questão muito
importante, relevante e grave.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - É sobre
a votação?

O SR. CONSTITUINTE MN< ROSENMANN 
Sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Então,
V. Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MN< ROSENMANN 
Apresentei à Mesa, em mão do Sr. Presidente
Edme Tavares, vários pedidos com 4 assinaturas,
e a Mesa não está de poder desses documentos.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Não se trata do assunto-tema.

o SR. CONSTITUINTE MN< ROSENMANN 
E eu acho isso muito grave. Já estive anterior
mente solicitando ao Presidente, retomei agora,
pessoalmente, não quero anarquia, acho muito
importante que haja um entendimento, mas não
posso admitir, como Constituinte, que tenhamos
agora uma situação de impasse em que a Mesa
não encontre os meus pedidos de destaque.

O SR.PRESIDENTE(HélioCosta) -Já recebe
mos a sua informação e já solicitamos a asses
soria da Mesa que nos fomeça as informações
necessárias, e assim que as tivermos, vamos infor
má-lo.

O SR. CONSTITUINTE MN< ROSENMANN 
Só quero relembrar ao Presidente - por favor,
questão de ordem - que não poderei aceitar
a inexistência dos documentos.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - Não esta
mos negando a V.Ex'.Estamos apenas lhe infor
mando que a assessoria da Mesa está providen
ciando a informação. Concedo a palavra ao Cons
tituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
-A emenda tem um conteúdo muito importante,
somos a favor.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - Concedo
a palavra, agora, ao Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM -Somos
a favor.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Com a
palavra, o Constituinte Mendes Botelho. (Apartes
cruzados)

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, estou com a palavra.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - O Consti
tuinte Mendes Botelho está com a palavra e vou
pedir aos Srs. Constituintes que, em atenção à
minha inexperiência, por favor...

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Pa
ra ajudá-lo então, Sr. Presidente, devemos infor
mar que o Constituinte Mendes Botelho já votou.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- So
licito a V. Ex' que me assegure a palavra, porque
me inscrevi.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - O Consti
tuinte Cunha Bueno falará logo após. Sr. Consti
tuinte, peço a V.Ex"que aguarde, a sua vez.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, essa vantagem já conquistamos
em acordo salarial firmado com a Rede Ferro
viária para os ferroviários. Sou a favor.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Muito
bem. Concedo a palavra, agora, ao Constituinte
Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, era exatamente para ajudá-lo na sua
inexperiência. O Constituinte Mendes Botelho já
havia usado o seu direitode falar e V.Ex'concedeu
a ele - enganadamente, tenho certeza, e não
propositadamente - pela segunda vez, a palavra,
Sr. Presidente. Era somente para fazer esse escla
recimento que eu havia solicitado a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Prefiro
pecar por excesso do que por omissão. Concedo
a palavra, agora, ao Constituinte Edmilson Va
lentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, a emenda realmente é de inte
resse dos trabalhadores e somos a favor.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Passo
agora a palavra à Constituinte Benedita da Silva.

A SRA.CONSmUINTE BENEDITADA SILVA
- Sr. Presidente, essa emenda é de grande rele
vância para a classe trabalhadora - somos a
favor.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - O Consti
tuinte Odacir Soares tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, considero a emenda do eminente
Constituinte Mauro Sampaio da maior pertinência
e acho que o nosso eminente Relator deveria aco
lhê-la, porque beneficia a classe dos servidores
públicos. São essas as considerações que eu que
lia fazer.
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o SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Com a
palavra, agora, o Constituinte Raimundo Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, porque sabemos que a emenda
do Constituinte Mauro Sampaio será aprovada,
nós parabenizamos, de antemão, o meu conter
râneo, médico de grande projeção na nossa cida
de, e sabemos que essa emenda é por demais
proveitosa para a classe trabalhadora.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concluí
mos então, os 10 inscritos...

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Para uma questão de ordem, Sr Presidente. Já
que todo mundo é a favor, vamos acelerar e votar
a emenda, isso sim.

O SR PRESIDENTE (Hélio Costa) - Eu gosta
ria de começar a votação imediatamente. Se o
ilustre Constituinte nos permite, poderíamos
apressar os nossos trabalhos, aproveitando, por
tanto, a minha inexperiência, conforme disse o
ilustre Constituinte Cunha Bueno. Eu aqradecena
a sua atenção, se nós pudéssemos começar a
votar imediatamente.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, pela ordem. (Aquiescência da Presi
dência): Quem disse da inexperiência foi V. Ex'
e não eu. Então, V. Ex" não troque novamente
as coisas,

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Sr. Presidente, eu queria dizer a V. Ex" que não
me sinto ainda em condições de votar essa maté
ria, em razão do que, peço vista do processo.

(Tumulto.)

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO-Nós
já estamos em regime de votação.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Ainda não começou; foi discutido.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado)
Estou pedindo vista da matéria na forma do Regi
mento Interno da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Inicie a votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Solicito
ao Sr. Constituinte Mansueto de Lavor, por favor,
autorizar imediatamente o início da votação, auto
rizado a receber os votos "Não". O Sr. Constituinte
Mansueto de Lavor recebe os votos "Sim".

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES -
V. Ex" está cometendo uma violência contra o
Regimento Interno, Sr. Presidente. Pedi vista da
matéria, queria que consignasse em Ata.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, uma questão de ordem. V.Ex"pode
ser inexperiente, mas há um regulamento que
está em suas mãos, que V.Ex' tem que seguir.

(Tumulto.)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Está em
votação a matéria.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente; foi levantada uma questão de or
dem, que é relevante, e tem que ser seguido o
regulamento. Estamos acostumados, já desde o
início dos trabalhos, com abusos por parte dessa

presidência. Isso aqui não é uma reunião de clube,
isso aqui é uma Constituinte que tem um Regi
mento e tem um regulamento e que tem que
ser cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex"
vai nos permitir começar a votação?

O SR. CONSmUINTE ODACYRSOARES 
Sr. Presidente...

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Se V.Ex' é inexperiente, que pelo menos conheça
o Regimento e atenda ao pedido do Constituinte
Odacyr Soares

O SR. CONSmUINTE ODACYRSOARES 
Eu o fiz com fundamento no § 40 do art. 16,
do Regimento Interno da nossa Comissão.

UMSR. CONSmUlNTE - Sr. Presidente, pela
ordem.

UMA SRA. CONSTITUINTE - Depois que se
começa a votação não vale questão de ordem.

UMSR. CONSmUINTE -Avotação não esta
va começada, Sr. Presidente

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA
Tenho o livro aqui à mão e posso transmiti-lo
às mãos do Sr. Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. Faz soar a
campainha) - A votação já começou e vamos
continuar.

(Tumulto.)

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA 
Pela ordem, Sr. Presidente. Eu estava inscrito para
falar.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Se V.Ex'
estava inscrito para falar, abrimos, então, a exce
ção e V.Ex' tem a palavra.

O SR. CONSmUlNTE ODACYRSOARES 
Então, requeiro novamente o meu pedido de vista
da matéria, já que o processo de votação ainda
não se iniciou.

UM SR. CONSTITUINTE - Isso é tumulto, ele
tem o livro na mão, Presidente.

(Tumulto.)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Com a
palavra o Sr. Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes...

(Tumulto.)

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Sabe o Relator, e S. Ex" foi muito sensível às mi
nhas ponderações, do zelo com que tratei esse
capítulo, até porque sou um funcionário público.
Fui eleito com o apoio de funcionários e me sinto
comprometido com eles.

Agora, Sr. Presidente, não posso aceitar que
exatamente no capítulo dos funcionários públicos
venha a acontecer aquilo que é muito comum
quando se trata de funcionários públicos: um tra
tamento açodado, irresponsável, que poderá dei
xar marca de profundas injustiças aqui dentro.

Quero fazer um apelo, aqui, em nome da digni
dade até do nosso trabalho nesta Comissão. Por
mais ágil que seja o processo, não vamos conse
guir vencer esta matéria até à meia-noite. Não

tenhamos essa ilusão. Não vamos patrocinar esse
triste espetáculo que estamos vendo aqui. Então,
o meu apelo é que se suspenda essa reunião
até vir a resposta.

UM SR. CONSTITUINTE - É assim que V.
Ex' quer levar o trabalho ao final?

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - O Consti
tuinte tem apenas mais um minuto.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA
Eu pediria ao ilustre Constituinte que tivesse a
consideração de ouvir as minhas palavras, com
o respeito que lhe dedico quando fala.

UMSR. CONSTITUINTE - Com toda a consi
deração, mas sem contradição.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Acho que a primeira coisa que está faltando aqui
dentro é respeito, e eu vou exigi-lo, da mesma
forma como respeito os meus colegas.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - O Consti
tuinte Adylson Motta está com a palavra.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente, quero fazer uma proposta, ela está
sujeita a ser aceita ou não, não precisa todo esse
carnavaL Proponho, Sr. Presidente, que se aguar
de a resposta, porque temos dois caminhos só.
Se o prazo se esgota à meia-noite, vamos, num
último esforço, tentar uma conciliação aqui den
tro. Se não se esgotar à meia-noite, teremos tem
po para fazer com vagar, com zelo, com cautela,
com profundidade, com acuidade, o exame que
está a merecer essa maténa, É sob esse ponto
que vejo. Agora, para não interromper esta vota
ção especificamente, me reservo o direito de falar
oportunamente nas outras propostas, sou a favor,
Sr. Presidente, pois isso aí vem reparar uma injus
tiça, corrigir uma lacuna que existe no Relatório
e sou a favor da emenda que foi apresentada.

A SRA. CONSmUINTE BENEDITA DA SILVA
- Então, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - O pedido
de vista não foi em conjunto, segundo o § 50,
do Regimento, que diz o seguinte: "Serão admi
tidos pedidos de vista conjuntos, uma vez por
sessão, pelo prazo de 2 horas." Portanto, está
negado e começa a votação.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTTT(JJNTES:

TItulares:
Adilson Motta - Alarico Abib - Alrmr Gabriel

-Augusto Carvalho - Benedita da Silva - Bos
co França - Carlos Cotta - Carlos Mosconi 
Célio de Castro - Cunha Bueno - Dionísio DaI
Prá - Domingos Leonelli - Doreto Campanari
- Edmilson Valentim - Eduardo Jorge 
Eduardo Moreira - Fábio Feldmann - F1oriceno
Paixão - Francisco Coelho - Francisco Kuster
- Gandi Jamil - Geraldo Alckmin - Geraldo
Campos - Hélio Costa - Ivo Lech - Jacy Sca
nagatta - João da Matta - .Joaquirn Sucena
- José Carlos Sabóia - José Elias Murad 
Juarez Antunes - Júlio Costamilan - Levy Dias
- Mansueto de Lavor - Maria de Loudes 
Abadia Mário Uma -Mattos Leão -Mauro Sam
paio - Max Rosemmann - Mendes Botelho -
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Nelson Seixas - Orlando Bezerra - Osmar Lei
tão - Osvaldo Bender - Oswaldo Almeida 
Paulo Paim - Raimundo Rezende - Renan Ca
lheiros - Roberto Balestra - Ronaldo Aragão
- Ruy Nedel - Vasco ALves - Wilma Maia.

Suplentes:
Anna MariaRattes - Carlos Sant'Anna - Fran

cisco Carneiro - Odacir Soares - Raimundo
Bezerra - Raquel Cândido.

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. CONST/T(JIN
TE:

Mendes Thame.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Votaram
"sim" 60 Srs. Constituintes, e houve 1 abstenção.

Fica aprovada a emenda apresentada pelo ilus
tre Constituinte Mauro Sampaio. (Palmas.)

Em discussão a emenda do Constituinte Mauro
Sampaio, de rr 0466-7.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Gostaria de saber se a Mesa já achou as propostas
com 4 assinaturas, porque seria muito ruim para
a administração desta Mesa ter desaparecido as
minhas propostas.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Peço a
V.Ex" mais um pouco de paciência e nós vamos,
em poucos minutos, resolver esta questão.

Concedo a palavra ao Constituinte Gandi Jamil.

O SR. CONSTITUINTE GANDI JAMIL- Sr.
Presidente e Srs. Constituintes:

É a primeira vez que tenho o mandato de Depu
tado Federal Constituinte, mas sempre entendi
que o melhor veículo para um grande entendi
mento, para um consenso, é o diálogo e o bom
senso. Hoje, sinto-me envergonhado de vir para
uma Assembléia Nacional Constituinte e presen
ciar um vocabulário e atitudes não adequadas
ao papel para o qual fomos eleitos em uma eleição
soberana. Aprendi, nos poucos anos de vida que
tenho, que cada um que diz que luta por moral,
por dignidade, eu digo que cada um luta pelo
que lhe falta. Mas tenho uma proposta nos que,
a meu ver,alguns talvezestejam defendendo inte
resses pessoais e outros tentando fazer demago
gias eleitoreiras. Acho que deveria haver, eleição
para os Constituintes e para o Congresso Nacio
nal. Mas, agora é tarde. Vou sugerir ao Presidente
da Câmara e da Constituinte, para que não ocorra
o que está acontecendo nesta Comissão, a qual
não teremos tempo hábil para concluir nem a
Constituição pelo período em que fomos eleitos.
A minha sugestão é para dividir os Deputados
Constituintes, os Senadores Constituintes e que
a Câmara Federal tenha o seu papel indepen
dente, para que assim nós possamos verdadeira
mente, cada um de nós que se inscreva para
ser ou Constituinte, ou Senador, ou Deputado
da Câmara Federal, porque só assim nós teríamos
condições verdadeiramente de concluirmos os
nossos trabalhos, caso contrário nem pelo perío
do em que fomos eleitos, não acabaríamos. E
aqueles que optarem pelo seu mandato de Consti
tuinte, após o término da Carta Magna, após a

Constituição Brasileira, que renunciem a seu
mandato. Assim nós veremos aqueles que estarão
defendendo os verdadeiros interesses do povo,
e aqueles que estarão fazendo demagogia em
plenário, para receber palmas da platéia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, sobre essa
emenda eu havia apresentado uma outra em sen
tido bastante diferente. Mas, quero fazer uma colo
cação aqui, para ver a seriedade desse assunto.
Pela Constituição antiga, haviam 4 exceções em
acumulação de cargo: era um cargo de magis
trado e magistério, dois cargos de professor, um
cargo de técnico e professor de matéria afim ou,
então, dois cargos de médico.

O princípio que norteou a elaboração do nosso
trabalho era o de evitar qualquer tipo de discrimi
nação e de privilégio.Fiz uma proposta que visava
estabelecer uma nova regra neste sentido, mas
respeitado o direito de cada um que hoje se en
contra nesta situação de acumulação de dois car
gos, porque creio que é um caso de justiça. No
passado se precisou recorrer, por exemplo, a um
médico para ocupar dois empregos, porque não
havia médicos; hoje, a nossa realidade é outra.

Sr. Presidente, eu acho de justiça que se pre
serve a situação daqueles que se encontram em
dois cargos. Mas deste momento da Constituição
em diante, nós temos que normatizar de forma
diferente e terminar com isso que hoje seria um
prívilégio.Seria uma forma de democratizar o em
prego, porque assim como tem hoje um que tem
dois empregos, têm milhares de pessoas desern
pregadas neste País. Assim como têm hoje um
médico com dois empregos, tem milhares de mé
dicos desempregados.

A finalidade era terminar, daqui para a frente,
com todo e qualquer tipo de acúmulo de cargos,
respeitado o direito adquirido. Se fizermos isso,
nós temos também que olhar para o artigo 62,
pois se permitirmos o acúmulo de cargo, vamos
ter que permitir, também, o acúmulo de aposenta
dorias, que hoje está sendo vedado pelo artigo
62, porque, se o médico e o professor, o técnico
e professor, se o magistrado e professor têm os
dois cargos, é evidente que ele vai aposentar nos
dois cargos. Então, não é válido o princípio do
artigo 62. Encaminho a proposta contrariamente,
uma vez que isso seria restabelecer o privilégio,
uma vez que eu resguardo pelo direito adquirido,
na minha proposta, a situação atual. Assim, sou
em contrário a essa emenda, como pretendo que
a minha emenda seja apreciada depois, pois, pela
emenda que apresentei, terminam todos os acú
mulos de cargo da promulgação da Constituição
para a frente. Termina o privilégio, democratiza
o emprego e faz justiça àqueles que hoje estão
nesta situação, preservando-lhes os direitos.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concedo
a palavra ao Constituinte Pauio Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM -Somos
contra.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concedo
a palavra ao Constituinte Vasco Alves.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - So
mos contra.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, dou preferência ao autor da emen
da, depois me reservo dar a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Mauro Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

É norma de todas as nossas Constituições a
acumulação de cargos para o profissional de Me
dicina. É bem verdade, como foi dito, de que
hoje já há numerosos profissionais de Medicina
pelo País. Entretanto, há numerosos municípios
do Brasil que não dispõe de um médico sequer,
e o prefeito, às vezes, consegue, com muito esfor
ço, colocar um médico, conseguindo vagas no
Estado ou no município, para permitir que ele
possa residir naquelas comunidades pobres do
nosso interior do País.

O artigo 13 já faculta o direito de acumulação
de cargos de professor. Nós achamos muito justo,
apesar de já haver muitos professores no País.
Permite, também, a acumulação de um cargo
de professor com um técnico, ou científico. N6s
achamos isso da maior importância, porque, se
não, seria impedir que profissionais da mais alta
competência ficassem impedidos de transmitir os
seus conhecimentos aos alunos, àqueles que irão
comandar os nossos destinos no futuro.

Portanto, Sr. Presidente, nós insistimos na ne
cessidade da aprovação da Emenda n9 466, por
que ela vem de encontro ao atendimento de pe
quenas- comunidades brasileiras, onde a falta do
profissional de Medicina exige, muitas vezes, que
ele exerça até mais de dois cargos, para poder
preencher todas as necessidades da saúde do
município.

Nós fazemos um apelo ao Sr. Relator e aos
Srs. Constituintes para que votem favoravelmente
à Emenda rr 466, conservando os dispositivos
das outras Constituições, que permitem também
a acumulação dos cargos ou empregos privativos
de médicos.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSmUlNTE ODACIR SOARES 
Queria que V.Ex' me informasse, porque estava
ouvindo o orador e me perdi na enunciação inicial
da matéria, que artigo se referem estas emendas
e o número das emendas que vão ser discutidas?

oSR. PRESIDENTE(HélioCosta)-O número
da emenda é 466 e se refere ao artigo 13, inciso
2.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Eu pergunto se para esse artigo nós vamos discu
tir apenas uma emenda ou são várias emendas,
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Só as
que têm destaques com 4 assinaturas.
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o SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Eu queria saber quais são as emendas que vão
ser discutidas com 4 assinaturas?

o SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Não diz
respeito a questão de ordem, Sr. Constituinte. A
matéria em discussão refere-se ao artigo 13.

o SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Quantas emendas são? Apenas para nosso con
trole.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - Voupedir
à assossoria que providencie o número de emen
das que serão discutidas.

Passo a palavra ao nobre Constituinte Eduardo
Jorge.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, acho que a iniciativa do Consti
tuinte Mauro Sampaio é importante, visa preservar
direitosadquiridos e evitarcrises, tanto na questão
da vida profissional de uma categoria muito gran
de e importante no País, como na questão de
atendimento em cidades pequenas. No entanto,
a orientação da formação de um sistema único
de saúde caminha na atuação do médico, como
de outros profissionais, em período integral. Esta
é realmente a posição correta e satisfatória que
vai permitir ao médico desenvolver corretamente
e com estabilidade sua profissão, e não ficar, co
mo hoje, correndo de um lado para o outro, sem
poder trabalhar adequadamente, como ele quer.

Sr. Presidente, acho que a forma apresentada
pelo Constituinte Relator Almir Gabriel, de pre
servar os direitos adquiridos e encaminhar a solu
ção desses problemas colocada no artigo 26, das
Disposições Transitórias, possibilita um período
de transição, sem prejudicar os médicos. Quem
está hoje com dois vínculos, vai poder continuar,
até que haja uma solução razoável preservando
o seu salário, e ele possa ter um emprego único,
no sistema único de saúde, que é a aspiração
da categoria. Acho que deve ser preservado o
relatório do Relator Almir Gabriel, sendo que, na
Comissão de Sistematização, nós possamos vol
tar a discutir, inclusive com o Constituinte Mauro
Sampaio, para talvez apresentar uma emenda
aprimorando o artigo 26. Aminha posição é votar
com o Relator AlmirGabriel.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Quero
responder à pergunta do Constituinte Odacir Soa
res, dizendo que nós temos mais uma emenda
sobre o assunto, também do Constituinte Mauro
Sampaio com o na 0468-3.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Célio
de Castro.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Pelas razões alegadas, sou contra, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Mário Lima.

O SR. CONSmUINTE MÁRIo LIMA - Entre
terminar o trabalho e fazer um relatório até meia
noite, eu ficocom o Relator e, conseqüentemente,
contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES
Sou contra a emenda, porque acho que o mérito
deve ter salário, e não dois empregos.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSmUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a atual Cons
tituição permite acumulação dos cargos de médi
co. Há dezenas de milhares de médicos que estão,
no momento, acumulando os dois cargos, seja
cargo federal com estadual, seja estadual com
municipal. O artigo 13, se ingressar na Consti
tuição tal como está redigido, sendo auto-apli
cável, no dia seguinte da promulgação da Consti
tuição haverá milhares de médicos desemprega
dos de um de seus empregos. Para esse fato
tem sido chamada a atenção desde que o Consti
tuinte redigiu o seu primeiro relatório, na Subco
missão, e do risco que atingiria milhares de cole
gas, no caso da auto-aplícabilídade imediata da
Constituição, que não predisse a condição da acu
mulação dos cargos de médico, tal como já se
encontra e está em curso, hoje, na atual Consti
tuição e na prática médica.

O ilustre RelatorAlmirGabriel acolheu, em par
te, várias emendas que tratavam da questão, inclu
sive eu próprio fIZ a emenda solicitando a reintro
dução, com receio do desemprego automático
pela auto-aplicabilidade da Constituição. E, no ar
tigo 26, Das Disposições Transitórias, o Relator
dispõe que a lei disporá sobre a extinção das
acumulações não permitidas pelo artigo 13, ocor
rentes na data da promulgação desta Constitui
ção, respeitados os direitos adquiridos dos seus
titulares. Se não houver o risco deste artigo 26,
Das Disposições Transitórias, sair do corpo da
Constituição, a questão dos médicos que atual
mente acumulam cargos está perfeitamente ga
rantida. Comungo do desejo de todos os profissio
nais de saúde, de um sistema único de saúde
com tempo integral, com dedicação exclusiva,
de tal sorte que, embora tenha emenda Idêntica
à do ilustre Constituinte Mauro Sampaio e que
reconheça a importância e o mérito da questão,
estou absolutamente convencido de que, se con
seguirmos preservar o artigo 26, alcançaremos
os efeitos que deseja a emenda do Constituinte
Mauro Sampaio. Por isso, fico com a emenda
do Relator.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) -Já posso
agora responder ao Constituinte MaxRosenmann.
Tenho em mãos o requerimento de S. Ex", que
diz o seguinte:

"Requeiro a V. Ex" interferência para que
sejam votadas, em primeiro lugar, as seguin
tes emendas..." - em número de quase se
tenta emendas.

E, como a Mesa desta Comissão decidiu que
vamos votar artigo por artigo do requerimento,
aqueles requerimentos de preferência ficam pre
judicados. No entanto, temos um destaque de
V. Ex", que poderemos votar na ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - Concedo
a palavra'ao nobre Constituinte MaxRosenmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Ouvi atentamente a sua explicação. Ocorre que,
na ocasião, estava presidindo a Mesa o Consti
tuinte Edme Tavares, e S. Ex" aceitou desta forma
que apresentei. Eu gostaria, então, que o assunto
ficasse aguardando a chegada do Presidente Ed
me Tavares, para que S. Ex' decidisse, uma vez
que houve a aceitação da forma como entreguei,
porque, como o número era tão grande, eu per
guntei se ele me dispensaria de fazer todos indivi
dualmente. Como constam as quatro assinaturas
regimentais, houve o entendimento do Presidente,
e eu gostaria que esse assunto não fosse dado
como encerrado da forma colocada, aguardan
do-se o Presidente Edme Tavares, que, no mo
mento, com a autoridade de Presidente, concedeu
a aceitação.

O SR.PRESIDENTE(HélioCosta) - Concordo
com V.Ex", e vamos aguardar, então, o Presidente
efetivo.Vamos colocar em votação ...

O SR. CONSmUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Um momento, Sr. Presidente. Eu gostaria de
registrar minha posição, rapidamente, para o que
pediria a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Com a
palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Peço a palavra para uma questão de ordem, pos
teriormente, Sr. Presidente.

O SR. CONsmUlNTE JOSÉ EUAS MURAD
-Sr. Presidente, eu gostaria de dizerque entendo
que devamos lutar para que os médicos traba
lhem com dedicação exclusivaem tempo ínteqral,
Mas também, acho que devem ser respeitados
os direitos daqueles que acumulam, como disse
muito bem o colega Carlos Sant'Anna. É esta
a minha posição. Muito obrigado.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vamos
começar. Lamentavelmente não posso conceder
a questão de ordem, porque tivemos 10 oradores,
dez Constituintes que falaram, e vamos passar,
imediatamente, à votação. Em votação a matéria.

O SR. CONSlITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, uma questão de ordem sobre a
votação.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - Em vota
ção a Emenda na 0466-7...

O SR. CONSlITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, eu desejava requerer preferência
para uma das emendas.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Não está no assunto agora, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vamos
começar primeiro pelo Constituinte Mauro Sam
paio, que é o apresentador da emenda

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, eu desejava requerer preferência
para a Emenda 465 ...

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Não está em debate agora.
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o SR. PRESIDENTE (HélIo Costa) - Está em
votação, agora, a emenda do nobre Constituinte
Mauro Sampaio.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTrraJNTES:

TItulares:
Alarico Abib - Borges da Silveira - Bosco

França - Cunha Bueno - Eduardo MoreIra 
Francisco Coelho - Gandi Jamil- Jacy Scana
gatta - João da Matta - Levy Dias - Mauro
Sampaio-MaxRosemmann - Orlando Bezerra
- Osmar Leitão - Osvaldo Bender - Osvaldo
Almeida - Raimundo Rezende - Roberto Bales
tra - Stélio Dias.

Suplente:

Raimundo Bezerra.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "IYÃo"
OS SRS. CONSTrraJNTES:

TItulares:
Adilson Motta - Almir GabrIel- Augusto Car

valho - Benedita da Silva - Carlos Cotta 
Carlos Moscom - Célio de Castro - Dommgos
Leonelli - Doreto Campanari - Edmilson Valen
tim - Eduardo Jorge - Fábio Feldmann - Fio
riceno Paixão - Francisco Kuster - Geraldo
Alckmin - Geraldo Campos - Hélio Costa 
Ivo Lech - Joaquim Sucena - José Carlos Sa
bóia - José Elias Murad - Juarez Antunes 
Júlio Campos - Júho Costamilan - Mansueto
de Lavor - Maria de Lourdes Abadia - MárIO
Uma - Mendes Botelho - Nelson Seixas 
Paulo Paim - Renan Calheiros - Ronaldo Ara
gão - Ronan Tito - Ruy Nedel - Stélio Dias
- Vasco Alves.

Suplentes:

AbigailFeitosa -AdemirAndrade -Anna Ma
ria Rattes - Carlos Sant'Anna - Odacir Soares
- Raquel Cândido.

ABSTEM-SEDE VOTARA SRA. CONSTITUIN
TE:

Wilma Maia

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Votaram
"SIM"20 Srs. Constituintes e "NÃo" 42 Srs. Cons
tituintes, ocorrendo uma abstenção.

Rejeitada a emenda do Ilustre Constituinte Mau
ro Sampaio. Conseqüentemente, fica rejeitada
também a Emenda no 0468-3, por se tratar do
mesmo assunto.

o SR. CONSTITUINTE GANDI JAMIL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GANDI JAMIL - Sr.
Presidente, ontem levantei uma questão de ordem
e pedi ao nobre Relator sobre a minha emenda
referente ao seguro-desemprego, que foi apro
vada e não está inserida no relatório do Relator,
Constituinte Almir Gabriel. O número da minha
Emenda é de n° 719-4.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Eu pediria
o favor de V. Ex', de procurar esse material, e,
logo logo, dar-lhe-eí uma resposta.

O SR PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Carlos Sant'Anna
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, creio ser sobre a mesma ques
tão de ordem que vamos falar.

Sr. Presidente, V Ex" acaba de dizer que, com
a rejeição da emenda do Constituinte Mauro Sam
paio, fica prejudicada a 0468-3. Peço a V. Ex"
que reconsidere, porque não fica prejudicada. Na
verdade, a emenda que acabou de ser rejeitada
proíbe a acumulação de dois cargos de médico
a partir da futura Constituição, mas a de n°0468-3
resguarda o direito adquirido de acumulação aos
atuais ocupantes de dois cargos de médico.

No meu entender, o fato de haver sido rejeitada
a outra... Eu, por exemplo, votei contra a outra,
mas a favor desta, votarei.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - A Emen
da rr 0468-3 já está contemplada no art. 26.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado)
Não, necessariamente, Sr. Presidente. Não foi
contemplada como está redigida, Sr. Presidente.
Eu gostaria que ela fosse submetida à votação
do Plenário.

O SR.PRESIDENTE (HélioCosta) -Eu pediria
ao ilustre Relator fizesse para nós um esclare
cimento.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concedo
a palavra ao Constituinte Adyldon Motta.

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOTIA 
Sr. Presidente, também quero aqui fazer uma co
locação, até por uma questão de consciência.
Quero fazer um apelo para que minha emenda
seja posta em votação, porque ela termina com
todos os privilégios e se ela não for posta em
votação, estarei cometendo uma injustiça, porque
será uma punição em cima dos médicos, e não
aceito que apenas os médicos sejam tirados dessa
situação de singularidade e de privilégio. Sairei
com a consciência pesada, porque ajudei a punir
a classe médica, quando a minha intenção é ter
minar com pnvílégios. Não quero para médico,
para professor, não quero para ninguém. Res
guardados os direitos, até para o resto da sua
vida funcional, todos têm o seu direito adquíndo
assegurado. Mas, daqui para a frente, que nin
guém tenha dois empregos. Assim, faço um apelo
para que também se coloque a minha emenda,
porque, do contrário, não tem sentido que eu
tenha dado esse voto que dei.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - Eu pediria
ao nobre Relator resolvesse esta questão.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a premissa levada em
conta no relatório foi a de profissionalização de
todas as categorias. E digo que ouvimos com
todo o interesse, discutimos, inclusive particular
mente, com o Constituinte Adylson Motta, sobre
a possibilidade de retirarmos todos os privilégios.
Todavia, o nosso relatório, Sr. Constituinte Adyl
son Motta e prezados companheiros, ao mesmo
tempo em que teve a nossa contribuição pessoal,
teve, prioritariamente, a contribuição de todos os
membros desta Comissão.

Embora considerando privilégio, entendemos
que, infelizmente, na nossa concepção, teríamos
que atender àquilo que era a determinação de
toda a Subcomissão. Neste sentido, portanto, no
meu entender, esta emenda colocada pelo Consti
tuinte Mauro Sampaio, segundo a qual fica asse
gurado, como direito adquirido, o exercício de
dois cargos privativos de médico, que vinham sen
do exercidos por médico civil ou médico militar
na Administração Pública direta ou indireta, está
contemplada exatamente daquela forma que co
locamos: será garantido caso não seja instituido
o sistema único de saúde. Uma vez estabelecido
esse sistema, obviamente haverá a regulamen
tação, que permitirá o pagamento do profissional
de forma adequada, sem precisar que ele acu
mule os dois empregos.

Este é o nosso ponto de vista e eu gostaria
que os nossos prezados Constituintes, tendo em
vista a hora, tendo em vista a necessidade que
temos de resolver o projeto em geral, o Substi
tutivo em geral, que não nos detivéssemos parti
cularmente em determinados pontos que podem
prejudicar o conjunto das conquistas que acredi
tamos poder viabilizaratravés desse relatório, que
são conquistas da maior írnportêncía, as que têm
a ver com seguridade social, as que têm a ver
com os benefícios dados a todos os trabalha
dores. Assim, o apelo que temos a fazer é no
sentido de que isso não gerasse um debate, a
fim de que pudéssemos prosseguir nos nossos
trabalhos e que terminássemos exatamente com
esse espírito de concórdia que está havendo. Ape
Io ao nobre companheiro Mauro Sampaio, a fím
de que possamos prosseguir e que não mantenha
a questão, por favor.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Nobre Relator, sou daqueles que pouco falou nes
ta Comissão Defendi poucas das minhas emen
das apresentadas. Com o devido respeito à inteli
gência de V.Ex' e à belíssima exposição do relató
rio apresentado na nossa Comissão, eu queria
dizer que o art. 26 vai dizer que a lei disporá
sobre a extinção da acumulação. A lei é que irá
determinar, ao passo que, a minha emenda garan
te, de plano, todos aqueles direitos adquiridos.
E muitos desses médicos que hoje exercem dois
cargos, não pretendem, ou poderão não preten
der ingressar no Sistema Unificado de Saúde.

O que desejo, pois, é resguardar esses direitos
adquiridos. Os médicos já têm mais de vinte anos
de serviço público - esse é o sentido da nossa
emenda - e alguns deles até já estão aposen
tados.

O SR. RELATOR(AlmirGabriel) - Permita-me
V. Ex" um aparte? Eu diria o seguinte: nós dois,
e certamente outros, juntar-nas-emas para que,
na lei ordinária que está sendo proposta, exata
mente preveja isto.

Farei isto com toda a satisfação, com V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Agradeço a V. Ex" a atenção, mais, de qualquer
forma, decorrerá algum tempo para a lei ser apro
vada. Sabemos como se faza tramitação no Poder
Legislativo.

O SR. RELATOR(Almir Gabriel) - A redação
repare bem V. Ex' é: "respeitados os direitos ad
quiridos após a promulgação desta Constituição".
Assim, não há prejuízo para ele. Na hora de formu-
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lar a lei podemos, em conjunto, exatamente fazê
lo no sentido de que essas condições já conse
guidas sejam mantidas. Gostaria de não manter
um debate, exatamente para prosseguirmos.

o SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente, pela ordem (Assentimento do
Presidente.)

Sr. Presidente, há uma diferença básica entre
a auto-aplicabilidade da Constituição e a elabo
ração de lei ordinária, de tal maneira que quando
for promulgada a Constituição, pela sua auto-apli
cabilidade, na verdade ela não disporá mais sobre
a acumulação de dois cargos de médicos. Por
conseguinte, há uma tendência muito grande aqui
de quem esteja acumulando terá que optar por
um ou por outro. E verdade que o art. 26 fala
na lei, mas a leI poderá vir dentro de seis meses,
dentro de doze meses, ou poderá não vir. Ora,
como o resguardo do direito fica na dependência
da lei, e a não acumulação decorre da auto-aplica
bilidade da Constituição, parece-me que, pela hie
rarquia do dispositivo, a própria Constituição de
veria dispor de uma maneira auto-aplicável, tam
bém, os que estão nos dois cargos de médicos
acumulando, até agora, constitucionalmente, te
nham os seus direitos adqurrídos, sob pena de
risco de um grave desemprego. De modo que,
data venia, considero da máquima importância
que este Plenário decida, no voto, se a emenda
do Constituinte Mauro Sampaio procede ou não.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, faço um apelo ao nobre Constituinte Carlos
Sant'Anna, sabedor de sua extraordinária e profí
cua administração..

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANTANNA
- Temo o problema de nossa classe. Estou pen
sando, como médico, nos milhares e milhares
de companheiros que estão acumulando consti
tucionalmente...

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - Pois é den
tro exatamente do trabalho que V. Ex" iniciou....

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Estou pensando no que vou dizer lá fora; esta
é a minha preocupação.

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - ...no sentido
de constituir aquela Comissão de Reforma Sani
tária. Exatamente o que estamos vendo correr
o perigo de proposta maior de V Ex"que foi atra
vés da reforma sanitária, reformular todo o siste
ma de saúde. Se nos apressarmos agora, garanti·
ríamos exatamente aquilo que está posto, que
é maior do que isto. Este é o apelo que quero
fazer, que não gastemos tempo...

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Ressalvados os direitos dos que já estão acu
mulando..

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - ...face ao
que está. Além do mais, no meu entender, o que
está posto na nossa proposta contempla exata
mente aquilo que estava prevista pela Reforma
Sanitária.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Pergunto
ao Constituinte Mauro Sampaio se aceita a ponde
ração de nosso ilustre Relator.

O SR. CONSmUINTE MAURO SAMPAIO 
Mantenho a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Estão,
vamos passar imediatamente à discussão, para
posterior votação.

Com a palavra o Sr. Constituinte Eduardo Jor
ge.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, a emenda do Constituinte Mauro
Sampaio completa e poderá muito bem ser com
patibilizada e se encaixar no Relatório do Relator
Almir Gabriel. Tenho certeza de que a nível da
Comissão de Sistematização, se chegará a uma
solução mais satisfatória ainda sobre este proble
ma-Por isso, sou a favor da emenda do Constu
tuinte Mauro Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Estou
considerando que o Constituinte Mauro Sampaio
já fez o encaminhamento da maténa. Mas se S.
Ex" quiser, tem mais um minuto para fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Já encaminhei.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Estão,
passo a palavra ao Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTEJUAREZ ANTUNES 
Sou a favor da emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Com a
palavra o Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSONVALENTIM
- Sou a favor da emenda, Sr. Presidente.

Mendes Botelho, Ivo Lech e Levy Dias.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM -Sou a
favor.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
-A favor.

O SR CONSTITUINTE NO LECH - Encami
nhamos favoravelmente.

O SR. CONSmUINTE LEW DIAS- Sr. Presi
dente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex'
dispõe de três minutos.

O SR. CONSmUINTE LEW DIAS- Sr. Presi
dente, Srs. e Sr'" Constiuintes, tentei na emenda
anterior, de n0466, fazer uma colocação, porque
mais uma vez, se analisa a proposta de um artigo
baseado nos grandes centros. Como fui Prefeito
de uma cidade do interior, não raras vezes o mé
dico tem que atender de manhã pelo Estado, à
tarde pela Prefeitura, e assim sucessivamente. Vo
tei a favor da Emenda n0466, e creio que a de
n0468, assegura, como direito adquirido, o exer
cício de dois cargos privativos de médicos que
vinham sendo exercidos por médico civilou mé
dico militar na Administração pública direta ou
mdireta. Nada mais é do que fazer justiça. Enca
minho a favor.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Passo a
palavra ao Constituinte Borges da Silveira.

O SR. CONSmUINTE BORGES DASILVEIRA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tinha uma
proposta e pedi destaque para a emenda apresen
tada ao Relator do Sr. Relator desta Comissão,
idêntica à proposta do Constituinte Mauro Sam
paio, que foi votada anteriormente e derrotada.
Esta emenda, - está em discussão e deverá ser

votada - do Constituinte Mauro Sampaio, que
assegura o direito aos médicos, aprovada esta
Constituição, rompe com aqueles milhares de
médicos que exercem a proflssãono Brasil que
detêm hoje dois empregos públicos, que têm dí
reito adquirido, porque para o médico existe uma
lei especial, que faz com que a carga horária de
trabalho sejá somente quatro horas. Além disso,
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, mais de mil
municípios ainda no Brasil não têm sequer um
médico para atender à população. Esse direito
adquirido pelos médicos, apesar de o Relator ter
colocado nas "Disposições Transitórias" que te
nam através de uma leiespecial seus direitos asse
gurados, concordamos com a posição do Consti
tuinte Carlos Sant'Anna de que a Constituição
tem que ser uma lei auto aplicável e, logo que
for promulgada, aqueles médicos não teriam mais
esse direito assegurado.

Por este motivo, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, entendemos e fazemos um apelo aos nos
sos Companheiros e Colegas Constituintes para
que aprovem a emenda do Constituinte Mauro
Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Passo
a palavra ao Constituinte Mário Uma.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Só se for
para a questão relativa à discussão da matéria.

O SR. CONSmUINTE CUNHABUENO - É
para o bom andamento dos trabalhos, Sr. Presi
dente.

Dado o adiantado da hora, que V.Ex" fixe, por
exemplo, hoje, até uma hora da manhã, os nossos
trabalhos e, amanhã, a partir das sete, continue
mos a votação, não em nova reunião, mas man
tida esta em caráter de suspensão, para que pos
samos - hoje começamos muito cedo - termi
nar durante o dia de amanhã de uma maneira
mais objetiva, os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (HélIo Costa) - Todos
nós Sr. Constituinte, tenho certeza de que V. Ex"
está tão cansado quanto estamos. Passo esta de
cisão para o nosso Presidente efetivo, que deverá
estar retornando dentro de instantes, com a res
posta que queremos. Posso quase que garantir
a V.Ex"que vamos ficar aqui a noite inteira. (Pal
mas.)

Com a palavra o Constituinte Mário Lima.

OSR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA- Sr. Pre
sidente, fico com a Emenda do Constituinte Mau
ro Sampaio, pois se trata de direito adquirido.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Com a
palavra o Constituinte Célio de Castro.

O SR. CONSTITUINTE CÉLIO DE CASTRO
-Sr. Presidente, manifesto-me favorável à emen
da.

O SR. PRESIDENTE (HelioCosta) - Com a pala
vra o Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA- Sr.
Presidente, embora o art. 26, se aprovado, garanta
esta situação, também penso que se vote favora
velmente à emenda do Constituinte Mauro Sam
paio.
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o SR. CONsmUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
- Sr. Presidente, peço a palavra. (Assentimento
da Presidência).

Também sou favorável à emenda uma vez que
é exatamente dentro daquela linha que discutimos
há pouco, de manter aqueles direitos já adqui
ridos.

O SR. PRESIDENTE(HélioCosta) - Em vota
ção a Emenda n° 468-3.

Quem estiver a favor vote "SIM",quem estiver
contra vote "NÃo".

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSrrrUINTES:

TItulares:
Adilson Motta - AlmirGabriel- Augusto Car

valho - Benedita da Silva - Borges da Silveira
- Bosco França - Carlos Cotta - Carlos Mos
coni - Céliode Castro - Cunha Bueno - Dioní
sio Dal-Pré- Domingos Leonelli- Doreto Cam
panari - Edmilson Valentim - Eduardo Jorge
- Fábio Feldmann - Floriceno Paixão - Fran
cisco Kuster - Gandi Jamil - Geraldo Alckmin
- Geraldo Campos - Hélio Costa - Ivo Lech
- João da Matta - Joaquim Sucena - José
Carlos Sabóia -José Elias Murad -JuarezAntu
nes - Júlio Campos -Júlio Costamilan - Levy
Dias - Mansueto de Lavor - Mário Lima 
Mattos Leão - Mauro Sampaio - Max Rosem
mann - Mendes Botelho - Nelson Seixas 
Orlando Bezerra - Osmar Leitão - Osvaldo
Bender - Oswaldo Almeida - Paulo Paim 
Raimundo Rezende - Renan Calheiros - Ro
berto Balestra - Ronaldo Aragão - Ronan Tito
- Stélio Dias - Vasco Alves- Wilma Maia.

Suplentes:
AbigailFeitosa -AdemirAndrade-Anna Ma

ria Rattes - Carlos Sant'Anna - Francisco Car
neiro - Raimundo Bezerra - Raquel Cândido.

RESPONDE À CHAMADA E VOTA "NÃo" O
SR. CONSrrrUINTE:

Ruy Nedel.

O SR.PRESIDENTE(HélioCosta) - Por "sim",
57; "não", um. Fica aprovada a emenda.

Encaminhamos, para discussão, a Emenda rr
209-5, do Constituinte Dionísio Dal Prá, a quem
pediria que a encaminhasse.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMSUCENA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Tem a
palavra V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMSUCENA
Sr. Presidente, em conseqüência da aprovação
desse artigo, o art. 62, deverá ter nova redação,
visto que fica vedada a acumulação de eposen
tadoria. Eu gostaria que o nobre Relator se pro
nunciasse quanto a adequação desse artigo a esse
fato novo.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente e Srs,Constituintes, terei todo o prazer em
fazer a adequação resultante dessa decisão da
maioria dos nossos Constituintes.

O SR PRESIDENTE (Hélio Costa) - Tenho,
na lista, como primeiro Constituinte, Dionísio Dal
Prá, para encaminhar. Retirou V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DALPRÁ
Sr. Presidente, gostaria que repetisse o número
de nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - 0209-5.
Vou ler para V.Ex":

"Nova redação ao art. 16 - Aos benefi
ciários de pensão por falecimento, qualquer
que tenha sido o evento causador do óbito,
assegura-se a manutenção da totalidade dos
proventos, vencimentos ou remuneração,
gratificação e vantagens pessoais a que fazia
jus o servidor falecido."

É o novo art. 17.

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - Sr. Consti
tuinte Dionísio Dal Prá, gostaria de dizer-lhe que
o art. 17 de nosso Relatório, tem o seguinte texto:

"O benefício de pensão por morte corres
ponderá à totalidade da remuneração, gratifi
cações e vantagens pessoais do servidor fale
cido."

Contempla exatamente o que V. Ex' propõe.
De maneira que queria fazer-lhe um apelo para
deixar como está o texto - é um apelo ao seu
patriotismo, que tenho certeza que, nesta hora,
mais uma vez se fará presente.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DALPRÁ
Sr. Presidente, Sr. Relator, atendendo a esse pedi
do, faço a retirada dessa emenda. (Palmas.)

O SR PRESIDENTE (Hélio Costa) - Retirada
a emenda, vamos passar, então, à de n° 092-1,
do Constituinte Mussa Demes.

O nobre Constituinte se encontra presente para
encaminhar? (Pausa)

Vamos, então, proceder à votação.
(Procede-se à votação nominal.)

O SR.PRESIDENTE(HélioCosta) - Dez Cons
tituintes já se manifestaram. Encaminhamos a vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Tem a
palavra V.Ex"para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, temos observado que ora somos acu
sados de que queremos, com medidas regimen
tais, postergar a votação. Mas, eu gostaria de fazer
um apelo: o que nós queremos é discutir o projeto
e temos tempo para isso. Que me perdoem, eu
tenho um entendimento totalmente diferente do
ilustre Constituinte Carlos Sant'Anna, de que a
reunião não se encerra à meia-noite, nós estamos
em processo de votação, e o Regimento da Câma
ra e do Senado são claros.

Agora, estou vendo que os companheiros que
nos acusavam de obstrução estão todos se inscre
vendo simplesmente para impedirem o direito de
05 outros se inscreverem. Somente declarando
o seu voto, o que poderão fazer durante a coleta
dos votos que se inicia com a votação. Gostaria,
assim, de pedir a eles que, como as suas dez
inscrições acabam fazendo obstrução, já que nin
guém quer obstruir aqui, Sr. Presidente, que não
se inscrevam simplesmente para votar, porque
eles estão postergando o resultado. É um apelo
que quero fazer aos ilustres colegas para o bom
andamento do trabalho.

O SR.PRESIDENTE(HélioCosta) - Fica regis
trado o apelo de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE LEVY DIAS - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente, para consulta
ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LEVY DIAS- Só para
saber do Relator se essa matéria está contem
plada no seu relatório.

O SR.RELATOR (AlmirGabriel)- Está parcial.
mente contemplada no nosso relatório. De ma
neira que eu ficaria feliz se fosse aceito, e eu ape
nas complementasse o material que temos dentro
do nosso relatório.

O SR. CONSTITUINTE LEVY DIAS - Qual é
o artigo que está contemplado no relatório de
V.Ex'?

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) - Art 3l.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Então,
a emenda não foi retirada. Vamos votar.

Em votação a emenda do Constituinte Mussa
Demes,

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, abstenho-me de votar, porque não co
nheço o assunto. Aqueles que se inscreveram pa
ra discutir a matéria nada discutiram, nem o Rela
tor. Estão querendo ganhar tempo. Não conhe
cem 05 Regimentos da Câmara e do Senado,
pois a reunião não termina à meia-noite. Devería
mos discutir com mais seriedade 05 assuntos
constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Quero
informar ao Sr. Constituinte que estamos na hora
da votação. Já foi registrado o seu apelo e pro
testo.

(Continua a votação.)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DAMATA - Sr.
Presidente, eu me abstenho por não ter havido
discussão da matéria.

(Continua a votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSrrrUINTES:

TItulares:
Augusto Carvalho - Borges da Silveira- Bos

co França - Carlos Mosconi - Cunha Bueno
- Edme Tavares - Geraldo Campos - Mauro
Sampaio - Orlando Bezerra.

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OSSRS. CONSrrrUINTES:

TItulares:
Adilson Motta - Almir Gabriel - Benedita da

Silva - Carlos Cotta - Dionísio Dal-Prá - D0
mingos Leonelli - Edmilson Valentim - Eduar
do Jorge - Fábio Feldmann- Francisco Coelho
- Francisco Küster - Gandi Jamil - Geraldo
Alckmin - Hélio Costa - Joaquim Sucena 
José Carlos Sabóia -José Elias Murad -Juarez
Antunes -Júlio Costamilan -LevyDias - Man
sueto de Lavor - Maria de Lourdes Abadia 
Mendes Botelho - Nelson Seixas - Osmar Lei
tão - Osvaldo Bender - Oswaldo Almeida 
Paulo Paim - Renam Calheiros - Ronaldo Ara-
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gão - Ronan Tito - Ruy"Nedel - Stélio Dias
- Vasco Alves.

Suplentes:
AbigailFeitosa-AdemirAndrade -Anna Ma

ria Rattes - Carlos Sant'Anna - Francisco Car
neiro - Odacir Soares - Raimundo Bezerra 
Raquel Cândido.

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. CONSTI
TUINTES:

Célio de Castro - João da Matta - Max Ro
semmann - Raimundo Rezende - Roberto Ba
lestra - Wilma Maia.

o SR. CONSTITUINTE(Hélio Costa) - Vaiser
feita a apuração. (Pausa.)

Votaram "sim" 10 Constituintes e "não", 42.
Houve 6 abstenções.
Foi rejeitada a emenda do Constituinte Mussa

Demes.
Concedo a palavra ao Ilustre Constituinte Ronan

Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, em minhas mãos o requerimento que
passo à Mesa:

"Requeremos, nos termos regimentais, o
encerramento da discussão da matéria, para
que a mesma possa ser imediatamente vo
tada.

Sala das Sessões, 14-6-87."

Seguem-se onze assinaturas de Constituintes.

Passo ás mãos de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Estou
de posse do requerimento apresentado pelo ilus
tre Constituinte Ronan Tito.

Segundo o Regimento, coloco em votação esse
requerimento, com o prazo de cinco minutos para
que a proposição seja contestada, e igual prazo
para que seja apoiada.

O SR. CONSTITUINTERONANTITO - Peço
a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Com a
palavra o Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, a matéria foi por demais discutida não
só agora, mas nas Subcomissões, e todos os
Constituintes que permaneceram e participaram
dessas Comissões têm pleno conhecimento de
toda a matéria. Por isso mesmo é que encaminho
esse requerimento, pois tenho certeza que todos
os Constituintes estão plenamente informados e
aptos a votar.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, em requerimento de adia
mento de sessão não cabe discussão, mas apenas
votação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Então,
está colocado em votação.

Os Srs. Constituintes que aprovam o requeri-
mento queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Está encerrada a discussão.
Vamos passar, agora ao processo de votação.

O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex'
tem um minuto.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Eu
havia socilitado a questão de ordem anteriormen
te, e V. Ex' certamente não me ouviu. Eu gostaria
de saber, Sr. Presidente, qual foi o requerimento
que V. Ex' deu por aprovado?

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - O requeri
mento acabou de ser lido A matéria está vencida
Sr. Constituinte. Mas, para ser democrático, vo~
ler para V. Ex', mais uma vez:

"Requeremos, nos termos regimentais, o
encerramento da discussão da matéria para
que a mesma possa ser imediatamente vota
da."

Está assinada por vários Constituintes.

Vamos, agora, ao processo de votação.
Emenda 0467-5, do Constituinte MárIO Sam-

paio

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex'
tem 1 minuto.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, eu não estou entendendo porque essa
pressa em se votar a Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Há pou
cos minutos, V. Ex' disse que estava cansado;
nós estamos com pressa e vamos dormir.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, não só eu estou cansado, como o
requerimento aprovado, agora, é uma prova de
que todo o Plenário está cansado, Sr. Presidente,
Eu não entendo porque essa pressa para se votar
matéria tão importante Tenho emendas da mais
alta importância que quero ver discutidas. Só que
ro lamentar que a maioria não conheça o regi
mento Intemo Estão preocupados com o horário
da meia-norte, quando o processo de votação não
pode ser interrompido em nenhum momento. Va
mos votar, Sr. Presidente, sem sequer discutir.

Quero protestar contra a decisão de V.Ex', que
é arbitrária e que trai a nós, que viemos eleitos
pelo povo, para discutir, ver votadas ou rejeitadas
as questões, Sr. Presidente. A pressa é inimiga
da perfeição e V. Ex' será responsabilizado por
isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Aceito
éiresponsabilidade com o maior prazer, meu caro.
Foi o Plenário quem decidiu. Estamos realmente
com pressa de entregar aos trabalhadores e aos
funcionários públicos uma revolução social. (Mui
to bem! Palmas.)

Em votação a matéria rr 0467-5, do Deputado
Constituinte Mauro Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, não aceito.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Peço aos
presentes, especialmente à galeria, que por favor
observem a votação.

O SR. CONSmUINTE ADYlSON MOTTA
Peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Pela or
dem, o Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADILSON MOTTA
Sr. Presidente, foi apresentado, aqui, um requeri
mento. E sabido que não pode haver discussão.
Agora, eu pedi a palavra para encarmnhamento
do requerimento. Então, isso é uma demonstra
ção de que a pressa está prejudicando o nosso
trabalho. Conhecendo o espírito democrático de
V. Ex' e a inexperiência proclamada, reconheço
que houve a falha, e a relevo. Agora, a preocu
pação que tenho é que se prejudique o trabalho
que está sendo realizado, pela pressa, pelo açoda
mento que se está verificando. Não sei o que
está sendo posto em votação.

Abstenção!

(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Posso
dar a palavra a V. Ex' para uma declaração de
voto. Um momento, por favor! O Constituinte
Adylson Motta vai usar da palavra?

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOTTA
Não!

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, uma questão de ordem para escla
recer o honrado Constituinte Adylson Motta: apre
sentei o requerimento baseado no art. 72 do Regi
mento Intemo da Constituinte. Não cabe discus
são!

O SR. CONSmUINTE ADYlSON MOTTA
Mas cabe encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (HélioCosta) - Vou fazer,
então, a apresentação do enunciado da emenda:

"Acrescente-se, onde convier, o seguinte
artigo:

Art. Fica efetivado o servidor público
da Administração Pública Direta ou Indireta
do Govemo federal, estadual ou municipal
que no ato da promulgação desta Consti
tuição venha exercendo cargo ou função de
natureza permanente.

Em votação.

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
No processo de apreciação constam discussão,
encaminhamento de votação e votação. Foi dis
pensada a primeira etapa, apenas, que é a da
discussão, mas não foi dispensado o encaminha
mento de votação.

Peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - V. Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSmUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente, apenas quero dizer que pelo que
foi aprovado, ontem, em termos de estabilidade
de emprego, toma-se inócua esta proposta, por
que eu havia feito uma nos mesmos termos. Se
assegurada a estabilidade nos termos do pnncípio
geral aprovado ontem, esta proposta é completa
mente inócua.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Alguém
quer encaminhar favoravelmente esta emenda.
(Pausa.)

Vamos, então, à votação.

(Procede-se à votação nominal.)
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o SR. CONSTITUINTE JOÃO DA MATA
Abstenho-me, por não ter tido oportunidade de
conhecer a matéria.

(Continua a votação.)

RESPONDEM À CJMMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTrfaINTES:

TItular:
Mauro Sampaio.

Suplente:
Raimundo Bezerra.
RESPONDEM À CJMMADA E VOTAM "!'IÃ0"

OS SRS. CONSTrfaINTES:
TItulares:

Adylson Motta - Almir Gabriel- Augusto Car
valho - Benedita da Silva - Carlos Cotta 
Carlos Mosconi - Célio de Castro - Dionísio
Dal Prá - Domingos Leonelli - Doreto Campa
nari - Edmilson Valentim - Eduardo Jorge 
Fábio Feldmann- F1oriceno Paixão-Francisco
Küster - Gandi Jamil - Geraldo Alckmin 
Geraldo Campos - Hélio Costa - Ivo Lech 
Joaquim Sucena - José Carlos Sabóia - José
Elias Murad - Juarez Antunes - Julio Costa
milan - LevyDias - Mansueto de Lavor-Maria
de Lourdes Abadia - Mário Lima - Mattos Leão
- Mendes Botelho - Nelson Seixas - Osmar
Leitão-Osvaldo Bender-Paulo Paim - Renan
Calheiros - Ronaldo Aragão - Ronan Tito 
Ruy Nedel - ~télio Dias - Vasco Alves - Wilma
Maia.

Suplentes:
Abigail Feitosa -AdemirAndrade -Anna Ma

ria Rattes - Carlos Sant'Anna - Francisco Car
neiro - Mendes Thame - Odacir Soares - Ra·
quel Cândido.

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. CONSTI
TUINTES:

Cunha Bueno - Eduardo Moreira - João da
Matta - Raimundo Rezende - Roberto Balestra.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Vou pro
clamar o resultado.

Votaram "Sim" 2 Srs. Constituintes e "Não",
50; houve 5 abstenções.

Fica rejeitada a emenda proposta pelo ilustre
Constituinte Mauro Sampaio, de na 0467-5.

Passamos ao encaminhamento da Emenda n'
0455-1, também do Constituinte Mauro Sampaío.

Pergunto se o nobre Constituinte Sampaio de
seja fazer a leitura da emenda e o encarnínha
mento. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES _
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concedo
a palavra, para uma questão de ordem, ao nobre
Constituinte Odacir Soares.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Presidente, ainda na parte da tarde da nossa reu
nião de hoje, havia solicitado do eminente relator
que desse conhecimento à Casa da redação de
inúmeros artigos discutidos ontem à noite decidi
dos por consenso. S. Ex', lamentavelmente 
a reunião está para terminar - não informou

à Casa a redação que deu a essas matérias. Queria
insistir nisso porque é importante para a credibi
lidade dos trabalhos da nossa comissão.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Nobre
Constituinte Odacir Soares, estamos no encamí
nhamento da votação e após esta, com máximo
prazer, teremos condição de atender à solicitação
de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Agradeço a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, a
Emenda n' 455-1, de nossa autoria, substitui a
redação do art. 48 do substitutivo e o art. 51 do
atual relatório, pelo seguinte:

"É dever do Estado a normatização, coor
denação e controle das ações de saúde, ca
bendo a execução da cobertura assistencial
tanto ao setor público como ao setor privado.
Acrescenta-se apenas ao setor privado 
porque, como diza própria justificativa, a elte
ração proposta substitutiva define, em ter
mos de Constituição, a realidade brasileira
da coexistência do setor público com o setor
privado e especialmente na cobertura assis
tencial, de onde os serviços privados têm pre
dominância tradicionalmente esmagadora
na sociedade brasileira. Cerca de dois terços
da capacidade instalada, como prova o pró
prio Ministério da Saúde, no setor de cadas
tramento, possibilitam uma análise da distri
buição dos hospitais no Brasil."

Quero ser breve, Sr. Presidente, para que os
trabalhos andem rapidamente, mas solicitaria ao
Sr. Relator e aos nobres Constituintes que atentas
sem para a realidade brasileira e votassem favora
velmente à Emenda rr 455-1.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Agra
deçoaV. Ex'

Concedo a palavra ao ilustre Relator Almir Ga
briel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, mais uma vez, tenho a felicidade de poder
colocar o nobre Constituinte Mauro Sampaio a
seguinte informação que me parece interessante
para que V.Ex' considere:

"O art. 48, no nosso substitutivo, contem
pla a organização dos serviços. As ações e
serviços de saúde integram uma rede regio
nalizada e hierarquizada e constitui um siste
ma único organizando de acordo com as
segllintes diretrizes..."

Então, contempla a organização do sistema.
No art. 52, estabelecemos:

"É assegurada, na área da saúde, a liber
dade do exercício profissional e de organi
zação de serviços privados, na forma da lei
e de acordo com os princípios da Política
Nacional de Saúde."

Quer dizer, aquela propositura de V. Ex" está
colocada como substitutivo pela sua redação, na
verdade, no meu entender caberia melhor na 52.
E ainda mais: contempla a participação da inicia-

tiva privada. E, estamos com V. Ex" na certeza
de que é impossível, neste País, neste momento,
como acredito que, até o fmal do Século, o próprio
Governo sozinho seja capaz de sustentar a inicia
tiva privada na atenção à saúde.

Digo mais: Creio que uma articulação adequa
da entre a assistência e à saúde prestada pelas
entidades privadas, articulada de maneira adequa
da, segundo uma legislação do sistema nacional
de saúde também adequada, que a cooperação
entre esses dois sistemas, resultará, sem dúvida,
em benefícios daqueles que pretendemos sejam
beneficiados, especialmente a população mais
pobre.

De maneira que diria que a propositura de V.
Ex" já está contemplada no texto do nosso subs
titutivo.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO - V.
Ex" tem razão, Sr. Relator, e retiro o destaque
da emenda. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Retira
o destaque da emenda, pelo ilustre Constituinte
Mauro Sampaio, passamos ao encaminhamento
da Emenda na 0454-3.

Pediria ao nobre Constituinte Mauro Sampaio
que fizesse o encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concedo
a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, de acordo com o requerimento formu
lado pelo ilustre Constituinte Ronan Tito, não se
trata apenas de não haver discussão, mas tarn
bérn o encaminhamento.

O parágrafo diz o seguinte:

"Serão escritos, não dependerão de apoia
mento, não terão discussão nem encaminha
mentos, os requerimentos de encerramento
de discussão."

De forma que, segundo o nosso entendimento,
a matéria entra exatamente em regime de vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Estamos
em regime de votação, nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOlTA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Adyl
son Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente, de acordo com o Regimento da
nossa comissão, § l' do art. 16 ..

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, retiro a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOlTA
...que diz o seguinte:

"Encerrada a discussão, será dada a pala
vra ao relator, se a desejar, por até 20 minu
tos, procedendo-se, em seguinda, a votação
do parecer, com o encaminhamento um fa
vorável e um contrário de 3 minutos cada
um."
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Então, vamos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Retira,
portanto a Emenda rr 0454-3.

Passamos ao encaminhamento da Emenda n'
090-4 também do ilustre Constituinte Mauro
Sampaio. Emenda supressiva do § 2' do art. 49
do Substitutivo da Comissão da Ordem Social.

o SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente desejo, falar como autor da Emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa) - Passo
a Presidência da Mesa ao ilustre Constituinte Ed
me Tavares. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente, a emenda que apresentei era no
§ 2-, mas pelo que vejo aqui é o § 3' do art
52, quando o que eu queria era o art. 49, que
tem a mesma redação. Procuramos evitar, supri
mindo o art. 3', Sr. Presidente, porque conhe
cemos a realidade do intenor brasileiro, moro Já,
e sei que esse ato de o poder público poder desa
propriar o serviço de natureza privada dá mar
gem ...

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Dê-me li·
cença para um esclarecimento, prezado compa
nheiro.

Na sua justificação V. EX" diz que é inadequada
a redação proposta a uma Constituição. E írrealí
zável quando estabelece que o setor privado de
prestação de serviço de saúde pode participar.
de forma complementar na assistência à saúde.
É provável, portanto, que V. Ex' queira referir-se
realmente ao § 2' e não ao § 3' do art. 52 e,
nesse caso particular, gostaria ainda de comple
mentar com o seguinte esclarecimento: a redação
que demos ao § 2' é a seguinte:

"O setor privado de prestação de serviço
de saúde pode participar de forma comple
mentar na assistência à saúde da população,
sob condições estabelecidas em contrato de
direito público, tendo preferência e tratamen
to especial as entidades filantrópicas.

Creio que V. Ex' bem entende a razão dessa
propositura constante do nosso Substitutivo. Na
verdade, se alinharmos a totalidade de recursos
disponíveis, quer no nível estadual, mumcipal ou
federal, quer ligados à pesquisa, à produção de
materiais, equipamentos, enfim, todo o material
hoje disponível e arregimentado pelo Poder Públi
co, ele é inquestionavelmente maior no setor pú
blico do que no setor privado. Na questão refe
rente a leitos hospitalares, em que pese exista
no setor público um volume maior de leitos, é
inquestionável porque aí a participação da inicia
tivaprivada é considerável, é bastante importante.
Então diriaque a palavra complementar não signi
fica, de maneira alguma. uma condição menor
para a iniciativaprivada, significa, na atual vigên
cia, na atual vida do País, uma participação e
colaboração da maior valia.

De maneira que, entendendo a sua propositura
de emenda supressíva do § 2' do art. 49 e que
corresponde neste ao § 29, do art. 52, temos certe
za absoluta de que se criaria um problema real
mente sério, que era a de não participação do
setor privado na complementação do setor saúde,
o que seria plenamente contraditório com a idéia

que V. EX" tem. Tenho certeza que se votarmos
a favorda sua propositura, então não haverá parti
cipação complementar da iniciativa privada no
sistema único de saúde.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO -
V. Ex" tem razão, mas quero apenas chamar a
atenção para que nós, que conhecemos também
o caráter de assistência das entidades filantró
picas, hoje, com as ações integradas de saúde,
praticamente desaparece aquela figura de fIlantro
pia, porquanto a Previdência Social arca com a
despesa de todo o serviço médico dessas entida
des filantrópicas. O serviço médico que elas pres
tam não é da quahdade que se deseja, a não
ser aquele das santas casas, que por serem hospi
tais-escolas prestam um relevante serviço à medi
cina e ao ensinamento. Então, faço uma exceção
dessas filantropias quando estão ligadas ao ensi
no médico, do contrário, sua prestação de servi
ços é inferior tanto à privada quanto ao serviço
público, razão pela qual não vejo a necessidade
dessa preferência que se procura dar na Consti
tuinte. No mais, estou de acordo com V. EX".

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Emen
da do Constituinte Mauro Sampaio, de n' 089,
novo Art.52.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente, o que pretendemos com a supres
são do § i- do art. 52, do relatório final, e art.
49, do Substitutivo, é que sabemos que no interior
do nosso País muitas vezes o prefeito procura
encontrar algum médico que deseje ir lá instalar
um serviço de saúde e procura ajudá-lo, doando
terrenos e dando outras facilidades para que a
comunidade possa receber uma assistência mé
dica, mesmo pequena, porque é grande para
aqueles que nada recebem.

Com a inclusão do § 1', no nosso entender,
esse movimento de melhoria da assistência 'mé
dica nos municípios menores, o prefeito e outras
autoridades do Governo ficariam impedidos de
ajudar que lá fosse construído o serviço de saúde,
Essa é a nossa intenção ao desejar suprimir o
§ 1'.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Gos
taria que V. EX" repetisse a frase final.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Que nos municípios menores o prefeito recorre
ao médico e procura ajudá-lo a construir uma
matemidade ou um pequeno hospital, onde a
comunidade possa receber alguma assistêncía
médica. Com a inclusão do § i- do art 52, no
nosso entender, eles ficariam impedidos de aju
dar, por ser um estabelecimento, de qualquer ma
neira, com fins lucrativos no final.

Essa a observação que desejo fazer a V. EX"

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação.

O SR CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente, pela ordem

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. EX"
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Consulto o Sr. Relator sobre a seguinte possibi
lidade: em verdade, estamos querendo...

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Cons
tuinte Carlos Sant'Anna, já estamos no processo
de votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- É sobre o processo de votação, exatamente
para esclarecer o que vamos votar.

O § I" traz uma disposição constitucional muito
drástica:

É vedada a destinação de recursos públi
cos para Investimento em instituições priva
das de saúde com fins lucrativos."

Inconstítucional auto-aplicável. Entendo as
preocupações principalmente no que diz respeito
ao interior do Estado. Se tivesse escrito "exceto
no que a lei dispuser" ai seria compreensível a
redação e tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
em votação a emenda n-465 do Constituinte Mau
ro Sampaio.

Os Srs. Constituintes que estiveram a favor da
emenda responderão "Sim"e os que forem con
trários, "Não".

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTTT{JINTES:

Titulares:
Cunha Bueno - Dionísio Dal Prá - João da

Mata - Mauro Sampaio - Orlando Bezerra 
Osvaldo Bender - Roberto Balestra.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SR8. CONSTTT{JINTES:

Titulares:
Adylson Motta - Almir Gabriel - Benedita da

Silva- Bosco França- Carlos Mosconi- Célio
de Castro - Domingos Leonelli- Doreto Cam
panari - Edme Tavares - Edmilson Valentim
- Eduardo Jorge - Eduardo Moreira - Fábio
Feldmann - F1oricenoPaixão- Francisco Kus
ter - Geraldo Alckmin - Geraldo Campos 
Hélio Costa - Ivo Lech - Joaquim Sucena 
José Carlos Sabóia - Juarez Antunes - Júlio
Costamilan - Levy Dias - Mansueto de Lavor
- Maria de Lourdes Abadia - Mário Lima 
Mattos Leão - Max Rosemmann - Mendes Bo
telho - Nelson Seixas - Oswaldo Almeida 
Paulo Paim - Renan Calheiros - Ronaldo Ara
gão - Ruy Nedel - Stélio Dias - Vasco Alves.

Suplentes:
Ademir de Andrade - Anna Maria Rattes 

Francisco Carneiro - Mendes Thame - Odacir
Soares - Raimundo Bezerra - Raquel Cândido.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Votaram
Sim, 7 Srs. Constituintes e Não 45. Não houve
abstenção.

Rejeitada a emenda

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex" para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, durante a sua ausência na Presi
dência dos trabalhos, estivemos sendo condu
zidos, como é do conhecimento de todos, pelo
Presidente de então, Hélio Costa, que, de uma
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forma muito sincera, exteriorizou a todos os Cons
tituintes aqui presentes a sua inexperiência. Consi
derando também quejá são 00:00 horas e 8 minu
tos, portanto, dentro do Regimento Interno, no
nosso entendimento, estamos com o prazo encer
rado para realização dos trabalhos, baseado no
§ 3°, do art. 14, do Regimento Intemo, que diz
que:

"As Comissões, a partir de sua constitui
ção, terão o prazo de 65 dias para concluir
o seu trabalho, fim dos quais, encaminharão
à Comissão de Sistematização, que por sua
vez deverá, dentro de 30 dias, apresentar à
Mesa o projeto de Constituição" - e no seu
§ 4°: "Na hipótese de alguma Comissão não
apresentar o seu trabalho no prazo estipulado
no parágrafo anterior, caberá ao Relator da
Comissão de Sistematização a elaboração do
mesmo, obedecido o prazo estabelecido no
caput 19."

Como no nosso entendimento essa reunião es
tá encerrada, pelo horário, e impossibilitada de
concluir os seus trabalhos, encaminhei à Mesa
um pedido ao Presidente da Constituinte, para
que o mesmo venha a deliberar quanto ao encer
ramento desta reunião, dentro dos prazos previs
tos no Regimento Intemo que acabei de ler.

Dentro do nosso entendimento, considero que
o requerimento, estando na Mesa e a reunião,
encerrada, os encaminhamentos devem ser agora
ao Presidente da Constituinte para solução da
questão.

o SR. CONSTITUINTE MÁRIo COVAS- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Mário Covas, que a pediu
para contraditar.

o SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS - Sr.
Presidente, o art. 39 em seu § 49 determina:

"Se o término do tempo da sessão ocorrer
quando iniciada uma votação, será esta ulti
mada, independentemente de pedido de
prorrogação."

"Evidentemente, a votação já foi iniciada, não
apenas a do principal, porque ela carrega consigo
a de todos os seus acessórios, portanto de todas
as emendas. Enquanto não houver a votação de
todos 05 destaques, esta está em curso e portanto,
até de ofício, V. Ex' pode prorrogar a sessão.a
tendendo ao dispositivo do § 4°, do art. 39."

o SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O 'sR. CONSTITUINTE MÁRIo COVAS- Sr.
PresiJjente, não terminei a minha contradição;
gostâria de aditar alguns argumentos acho que
V. Ex' poderia louvar-se também do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, subsidiaria
mente, em seu art. 170, § 6°, onde se diz que:
"Só se interromperá a votação de uma proposição
por falta de número", parece-me que não é o
caso, ou por "ter-se esgotado o período destinado
a Ordem do Dia", também não é o caso. Mas,
se não servir isso, Sr. Presidente, quem sabe V.
Ex' pode louvar-se no Regimento do Senado, em
seu art. 339:

"A votação se não interrompe, senão por
falta de quorum, pelo término da sessão,
observado o disposto nos arts. 201 e 202
e para apreciação de matéria prevista no art.
371-A"

Então vejamos o que dispõe 05 arts. 201 e
202:

"Art. 201. Se o término do tempo da sessão
ocorrer quando iniciada uma votação, esta
será ultimada, independentemente de pedido
de prorrogação."

De forma que, Sr. Presidente, seja com base
no Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, seja com base no Regimento Interno da
Câmara, seja com base no Regimento Interno
do Senado, tendo em vista nos acharmos em
processo de votação, já que se votou a matéria
principal, votaram-se destaques, vem-se votando
as emendas, ou seja, vem-se votando os acessó
rios do principal, isso parece ter sido tão difícil
de entender nesta Constituinte, em algumas ou
tras comissões, mas as emendas são partes do
principal e portanto, na medida em que se vota
o principal se iniciou o processo de votação das
emendas destacado, V.Ex' de ofício, sem sequer
consultar o plenário, atendendo ao Regimento In
temo, tem o dever de prorrogar a sessão. (Pal
mas.)

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
A argumentação do eminente orador, Líder do
PMDB na Assembléia Nacional Constituinte, não
procede tendo em vista o § 5°, do mesmo art.
39, que diz o seguinte, Sr. Presidente - para
isso não é necessário se trazer à colação nem
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
nem do Regimento Intemo do Senado Federal,
que não se aplicam à espécie, a sua utilização,
representa apenas um mero jogo de palavras.

Diz o § 5°, art. 39:

"Tratando-se de proposição votada por
partes, a votação a ultimar será apenas da
parte já anunciada e dos incidentes e acessó
rios a ela referentes,"

Todos os artigos que estamos discutindo aqui,
nesta Comissão, representam o principal da maté
ria, não são matérias acessórias e dever-se-ia, no
caso, dar continuidade ao se completar as 24
horas, apenas aquela matéria que estivesse, na
quele momento, sendo discutida, a Presidência
anterior desta Comissão, no exercício do emi
nente Vice-Presidente, deu continuidade à discus
são de matéria nova, que representa o principal
daquela matéria inclusive, ao caput dos respec
tivos artigos, portanto, a alegação do eminente
Líder do PMDB não tem nenhum fundamento
porque S. Ex' esqueceu a aplicabilidade do § 5°,
do art. 39.

Portanto, peço a V.Ex' que dê como encerrada
esta reunião, remetendo-se os autos desta Comis
são ao Presidente da Comissão de Sistematização
para que não façamos desta Comissão uma nulí
dade plena, porque uma série de incidentes pro-

cessuais da maior gravidade vêmsendo aqui pra
ticados e a Mesa, lamentavelmente, vem fazendo
ouvido de mercador a essas matérias.

Portanto, Sr. Presidente, não se aplica o § 4°,
uma vez que a matéria está prevista no Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, exa
tamente, § 5°, do mesmo artigo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSmUlNTE MÁRIo COVAS - Sr.
Presidente, para contraditar, novamente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Para
uma questão de ordem, pela ordem, concedo
a palavra ao Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr.
Presidente, como se não bastasse o que prevê
o parágrafo do art. 4°, já citado pelo nobre Líder
do PMDB, Constituinte Mário Covas, veja V. Ex'
que este Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte no seu § 83, também deixa claro,
como falou o Constituinte Mário Covas, em dúvida
ou caso omisso, consultar os Regimentos do Se
nado Federal ou da Câmara dos Deputados.

Agora veja bem, Sr. Presidente, não se trata
de uma omissão, trata-se de uma questão resol
vida no Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte, e seria um absurdo o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte criar
uma tal camisa-de-força que contando os 65 dias,
terminando à meia-noite, em pleno processo de
votação, por questões de minutos, essa votação
não se encerre, por um rigor regimental que não
passaria na cabeça de quem elaborou o Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, da própria Assembléia Nacional Constituin
te de impedir - na verdade é isso - a elaboração
do projeto de Constituição.

Para concluir, Sr. Presidente, é ilustrativo ouvir
mos aqui, e esta Comissâo talvex seja uma das
exemplares de como este Regimento Intemo foi
seguido, o que aconteceu em outras comissões,
nem vou citar aqui os nomes, os Presidentes, falar
agora do Regimento Interno, nesse nível, dele se
tornar um impedimento...

o SR. CONSmUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Qual a finalidade do Regimento Interno? Viabi
lizar o processo de elaboração da Constituinte,
então estaríamos tendo um Regimento Interno
que impede o processo de elaboração da Cons
tituição.

Sr. Prsidente, acho que é uma questão óbvia,
uma questão clara e V. Ex' terá que prosseguir
a votação. (Palmas.)

O SR. CONSmUINTE LEW DIAS-Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra V.Ex'

O SR. CONSmUINTE LEW DIAS- Sr. Presi
dente, V.Ex' poderá dar continuidade a esta vota
ção e, se o fizer, estará, seja por modo próprio,
seja por decisão do Presidente da Constituinte,
tomando uma atitude de natureza polftica, mas
não atidude de natureza regimental, posso até
acatar - continuarei nos trabalhos - a decisão
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política, mas não regímental, é preciso que fique
bem claro, que está nitido no Regimento.

O ilustre Líder Mário Covas se referiu à prorro
gação de sessão, mas não se trata aqui de prorro
gação de sessão. O que exatamente está contido
no § 3° do art. 14, é o tempo de permanência
na Comissão, que é de 65 dias e o prazo expira
às 24 horas do dia de hoje, e, a praxe parlamentar,
quem está nesta Casa há muito tempo, sabe que
o tempo de comíssão quando expira, está expi
rado.

Há inclusive, aqui, histórias famosas de ter-se
que atrasar o relógio do tempo da comissão para
dizer que as 24 horas não eram 24 horas, para
dar tempo de terminar. A Casa está cheia de histó
rias deste tipo.

o SR. CONSTITUINTEMÁRIo COVAS - Na
quele tempo o Regimento era outro, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
pode haver aparte em questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTELEVY DIAS- O tempo
de Comissão é tempo de Comissão e quando
ele termina, de acordo com o que dispõe o Regi
mento, terminado está. Agora, posso entender
que se o Presidente da Constituinte assumir a
responsabilidade politica de prorrogar, como terá
que assumir outras responsabilidades políticas de
prorrogar lá na frente, sem decisões plenárias,
acato a decisão política, mas que não fique invo
cando-se que esta é uma decisão regimental, por
que regimental não é.

O SR. CONSTITUINTEADYLSONMOTTA
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTEMÁRIO COVAS - Gos
taria de contraditar a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Res
ponderei já, nobre Constituinte Mário Covas. Peço
a V.Ex" um pouco de paciência, porque esta Presi
dência vai responder a todas as questões de or
dem e tomar a sua decisão final.

O SR. CONSTITUINTEMÁRIO COVAS- Per
dão, mas a toda questão de' ordem deve corres
ponder a uma contradita.

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, todos aqui sabem que sou um
dos que defendem a tese de que devemos con
cluir o relatório e enceminhá-Io à Comissão de
Sistematização, mas confesso que a colocação
feita pelo ilustre Constituinte Mário Covas criou
uma dúvida. Parece-me que o Regimento Intemo
da Constituinte estabele prazos fatais. Quero fazer
uma consulta à Mesa: vamos respeitar esses pra
zos fatais ou não? Talvez alguns companheiros
não percebam que dos 110 artigos do relatório
do Constituinte Almir Gabriel, discutimos e vota
mos, até agora, cerca de 12%, isso nos leva a
acreditar que nem mesmo, até amanhã, às 24
horas, teremos concluído a votação de todos eles.

Consulto, Sr. Presidente, por uma questão de
dúvida, se vamos respeitar os prazos ou não? Se
podemos tocar a reunião, já que não se pode
encerrar o período de votação, se podemos tocar

a reunião, indefinidamente, até concluir as cota
ções.

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O Sr.
Constituinte Mauro Sampaió desiste? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTERUY NEDEL- Sr. Pre
sidente, para levantar questão de ordem, é dada
a palavra a um Constituinte, com prazo determi
nado e somente um tem direito de fazer a contra
dita. Então, V. Ex" tem que tomar uma decisão:
já houve a questão de ordem e a contradita.

Também quero fazer uma ponderação, Sr. Pre
sidente e, conforme a resposta de V. Ex', vou
deixar aqui um protesto.

Sr. Presidente, foram votadas aqui 14 emendas
sobre as quais havia pedido de destaque e não
foi dito que não seria votadas as outras. Existem,
mais ou menos, 200 emendas - segundo me
informaram - que não foram votadas. Para dar
uma idéia, 15 emendas minhas não vieram à apre
ciação, porque não pedi o destaque, confiei que
se tivesse oportunidade, ao longo do trabalho,
de apreciá-Ias. Então, considero um ato de violên
cia, Sr. Presidente, considero um cercemento de
minha liberdade de Constituinte não ver as mi
nhas emendas apreciadas aqui em Plenário; que
ro deixar aqui registrado. Não me conformo com
isso, acho que foi um ato de violência, de arbitra
riedade, se a resposta de V. Ex" for negativa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Termi
nadas as questões de ordem levantadas, a Presi
dência tem a informar que, pelo Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte, o prazo
para encerramento da reunião é, realmente, às
24 horas.

Para não prejudicar a votação das emendas
e dos destaques aqui propostos, baseado no art.
39, § 4°, que reza: se o término do tempo da
sessão ocorrer quando iniciada uma votação, será
esta ultimada, independentemente, de pedido e
prorrogação, esta Presidência tem a informar que
todos os destaques retirados no sentido de apres
sar o processo de votação para que este termi
nasse às 24 horas. Os não retirados são justa
mente aqueles que visavam ao cumprimento do
horário previsto no Regimento Intemo.

Esta Presidência deseja então, em face da ques
tão de ordem levantada pelo Constituinte Adylson
Motta passar à votação apenas dos destaques que
faltam ser votados, prorrogando portanto a reu
nião para que nenhum Constituinte seja ferido
nos seus direitos e possa esta Comissão, sem
dúvida alguma, apresentar no final dos trabalhos
um anteprojeto para que possamos, realmente,
dar uma demonstração de que aqui houve toda
a liberdade, não só na busca do consenso, mas,
acima de tudo, na defesa intransigente dos direi
tos de cada Constituinte.

Esta Presidência solicita à assessoria que colo
que sobre a mesa as emendas que ainda faltam
ser votadas, permitindo, inclusive, pelo Regimento
Intemo, aos Srs. Constituintes, o pedido por escri
to, da retirada dos destaques, uma vez que proce
derá da mesma forma que vem procedendo des
de o início dos nossos trabalhos.

Espero que Srs. Constituintes possam, real
mente, entender que esta decisão, sem dúvida
alguma, aqui representará, supõe esta Presidên
cia, o interesse maior da Comissão da Ordem
Social. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTERUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

A SRA.CONSTITUINTEBENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDÊNTE (Edme Tavares) - Pela
ordem, em primeiro plano, o Constituinte Ruy Ne
del,

O SR. CONSTITUINTERUY NEDEL- Parabe
nizando-me com a posição de V. Ex' Sr. Presi
dente, por esta decisão que me parece, efetiva
mente, política e não regimental, gostaria de
acrescentar que há um fato que reforça esta posi
ção política, pois não havia condições de ser pre
visto, anteriormente, mas o fluxo ao Prodasen foi
acima da carga de resistência daquele setor e
isto acarretou um atraso de 24 horas, do início
dos trabalhos de votação desta Comissão.

Portanto, como decisão política, vejo que V.
Ex" tem todo o direito de tomá-la por um prazo
até de 24 horas além das outras Comissões.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
Constituinte Benedita da Silva solicitou anterior
mente a palavra para questão de ordem, por este
motivo concedo pnmeiramente a S. Ex'.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, SI'" e Srs. Consti
tuintes, com todo o respeito que tenho pelo Sr.
Presidente e pelo trabalho que tivemos em com
por as alianças necessárias para fazer avançar
o processo em que V. Ex' contribui, considera
velmente; com todo o respeito que tenho pela
condução deste trabalho, na qualidade de Consti
tuinte, quero, neste momento, argüir a inconstitu
cionalidade porque acho anti-regimental, na me
dida em que atendemos à solicitação e ao apelo
feito de que teríamos que avançar este processo
regimentalmente, e dentro desse critério, pedimos
que os destaques fossem feitos, aqueles que tives
sem no momento quatro assinaturas, V.Ex" con
cordou e, neste momento, nos sentimos prejudi
cados e arguimos de que era anti-regimental. Não
podemos votar além dessas emendas, com toda
boa vontade política que V. Ex" possa ter, estare
mos sendo agredidos até mesmo na nossa boa
vontade, quando retiramos para o bom andamen
to dos trabalhos, emendas que consideramos se
rem importantes para a classe trabalhadora, e que
iriam contribuir para o avanço maior desse pro
cesso constituinte.

É possível, neste momento, ceder à petição
de V. Ex", porque estaríamos ferindo este Regi
mento que foi tão bem defendido aqui e que nos
curvamos a ele; é impossível, Sr. Presidente, neste
momento, atendermos à sua petição e, neste sen
tido, neste momento, gostaria que V.Ex" reconsi
derasse; por isso peço que votemos imediata
mente apenas as emendas que foram destacadas
com quatro assinaturas e nada além disso, dando
por encerrado os trabalhos.
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o SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente, pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Respeito a decisão política de V Ex' creio
i~dusive que :Ia. seja a melhor, sob o po~to de
VIsta da Constituinte em si, mas abre um prece
dente de grave importância e que é preciso alterar
a t~dos os Constituintes que estão aqui a testemu
nha-Ia. Os futuros tempos previstos no Regimento
nas respectivas Comissões ficam também a crité
rio de decisões políticas, por exemplo: no próprio
§ 3', do art. 14, que regula os tempos nas Comis
sões e que Inclusive dizque o tempo na Comissão
de Sistematização é de 30 dias, se uma decisão
política desse porte, que V.Ex~ toma - com todo
o meu respeito - e que deve também ser idêntica
às decisões políticas tomadas em alguma outra
Comissão que esteja na mesma situação que a
nossa neste momento, isso vai dar repercussões
no futuro quanto aos prazos a serem obedecidos
~aqui pa~a frente,porque decisões políticas pode
rao modificar o disposto no Regi~~~to.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência, ao responder as questões de ordem
levantadas pela Constituinte Benedita da Silva e
pejo Constituinte Carlos Sant&&Anna tem a escla
recer de q!-'e esta Presidência está dentro do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte..

A P.~esiaênCia, por ocasião de uma decisão que
devena ser tomada em relação ao prazo estabe
lecido para encerramento desta votação, na sua
ausência, assumiu a Presidência o Constituinte
Hélio Costa que decidiu acatando um requeri
mento de encerramento da votação, passando-se
à votação e a Presidência, antes de chegar ao
Plenário, antes do prazo, às 24 horas; encontrou
já uma decisão tomada e que passou o Plenário
a acatá-Ia em face do processo apenas de vota
ção.

Então esta Presidência que dever;a encerrar a
reunião às 24 horas, apenas cumpriu o Regimen
to, fazendo' com que uma decisão tomada pejo
Plenário fosse curnpnda,

Há de compreender a Constituinte Benedita da
Silva que em nenhum instante esta Presidência
quis ferir o direito de nenhum dos Srs. Constt
tuintes; agora cabe a esta Presidência tomar uma
outra decisão, em respeito aqueles que realmente
aguardaram em face da decisão para votação
apenas daqueles destaques que tenham a assina
tura de quatro Constituintes, que esta Presidência
coloque em votação

Caberá ao Plenário a decisão a respeito dos
destaques que serão colocados em votação.

Esta é a decisão tomada pela Presidência, cum
prindo o Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Para esta Presidência tomar outra
decisão a não ser esta, seria o Regimento Intemo
da Assembléia Nacional Constituinte

O SR CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente, eu peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra, ao Constituinte Mauro Sampaio,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Não é questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não?
V.Ex' aguardará, então, o momento da votação.

O SR. CONSTITUINTE MAURO SAMPAIO 
Mas, Sr. Presidente, durante a ausência de V Ex',
também foi determinado pelo ilustre Constituinte
Hélio Costa, quando presidia a sessão, inclusive
por deliberação do Plenário de que só seriam
votadas as emendas que tivessem as quatro assi
naturas, então V. Ex' deverá também respeitar
esta decisão.

O SR. CONSTITUINTE ODACIR SOARES 
Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE ODACIR SOARES 
Sr. Presidente, na sessão de hoje o Constituinte
MaxRosenmann levantou uma questão de ordem
junto a V.Ex' no sentido de que aquelas matérias
que foram ontem votadas simbolicamente, con
trariamente ao disposto no Regimento Interno
desta Comissão e da própria Assembléia Nacional
Constituinte, de que elas voltassem a ser aprecia
das por esta Comissão.

V. Ex' decidiu contrariamente ao requerimento
do Eminente Constituinte Max Rosenmann, mas
este recorreu ao Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Queria indagar a V.Ex' se vamos
ter, ainda nesta reunião, o julgamento desse recur
so, de modo que essas matérias possam ou não
ser apreciadas nesta reunião. Porque se vier poste- .
riormente a decisão do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte decidindo que as matéri~s
devam ser votadas novamente pelo sistema nomi
nal, elas deixarão de ser votadas uma vez que
a reunião já terá terminada.

Queria deixar esta questão para que V. Ex' a
decidisse, porque ela é de fundemental impor
têncía para que se evite mais uma nulidade do
processo de votação que hbje se virificaaqui, por
que V.Ex' disse, há pouco, que já tinha começado
o processo de votação, e queria dizer que se aplica
neste caso o § 5' do art. 39, do Regimento Intemo
da Assembléia Nacional Constituinte que estabe
lece que a votação continuaria apenas para aquela
matéria já iniciada. E sabe V.Ex'que temos ainda
mais de 200 emendas para serem votadas, cada
qual respeitante a uma matéria diferente.

Portanto a fórmula encontrada pela Presidência
para justificar o adiamento desta reunião não tem
nenhuma procedência jurídica nem regimental
e se contitui uma violência, um ato de arbitrarie
dade da Presidência desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentirnento.) Ape
nas quero dar a prova material que fundamenta
a minha preocupação e o meu pedido Há aqui,
300 emendas que não estão sendo apreciadas
pelo Plenário, e é vontade de vários Constituintes
dar a sua contribuição para o aperfeiçoamento
daquilo que coube à Comissão de Ordem Social.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) ~ Mas
foi o Plenário que decidiu retirá-Ias.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Isso foi sonegado a nós, os Constituintes, a apre
ciação aqui no Plenário; quer dizer que o trabalho

que sair daqui não representará, realmente, a von
tade dos constituintes que integram esta Comis
são.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Foi
a maioria do Plenário que decídiu retirá-Ias.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA
Quero deixar registrado isto aqui, Sr. Presidente.
Não foram apreciados e dificilmente o serão den
tro da 6tica...

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Por
decisão da maioria do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Pa
ra uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, tenho, desde há algum tempo, dito
que a pressa é inimiga da perfeição, aí está com
provado o prejuízo que este relatório vai ter ao
deixar de apreciar emendas que foram um traba
lho elaborado com atenção pelos vários Consti
tuintes que compõem esta Casa.

Lamento profundamente, Sr. Presidente, que
as emendas da Constituinte Benedita da Silva,
por exemplo, não sejam apreciadas pelos parla
mentares. Havia a preocupação, no término da
reunião, quando eu entendia de que em processo
de votação só se pode terminar a reunião termi
nado o mesmo processo.

Quando levantava eu as questões de ordem,
Sr. Presidente, certamente fui incompreendido
por alguns colegas, mas volta V. Ex'com a decisão
que não poderia ser outra, a de que não se pode
interromper o processo de votação.

Algumas das minhas emendas, Sr. Presidente,
não solicitei preferência e lamentavelmente tam
bém estão prejudicadas. Em outras apresentei
a preferência com as quatro assinaturas e tenho
a certeza de que o Plenário, embora não mais
possa discuti-Ia,só votá-Ias, tenho certeza, Sr. Pre
sidente, de que. elas serão uma contribuição para
este Relatório e um avanço dentro do aspecto
da Seguridade Social, pois todas essas emendas,
de preferência, falam sobre a Seguridade Social.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui deixar, mais
uma vez, o meu protesto pela maneira de afoga
dilho com que têm sido discutidas as questões
da .Constítuínte em prejuízo dos trabalhos e do
objetivo maior que aqui estamos que é fazer uma
boa Constituição, discutida, pensada, raciocinada,
e votada com o pleno conhecimento de todas
as matérias, o que lamentavelmente às vezes não
tem podido acontecer.

Gostaria também de pedir aquele ilustre Sr. da
galeria de que, se discorda de mim, na próxima
eleição, entre em um partido político, se candi
date, passe pelas umas e venha aqui prestar sua
colaboração mais efetiva conosco, não fique so
mente discordando daquilo que nem sabe o que
é. Veja o ilustre espectador que tudo aquilo que
faleiestá realmente acontecendo agora e já perde
mos algumas emendas importantes por causa
do afogadilho e da pressa com que se pretende
votar, na tentativa de se beneficiar os trabalha
dores mas, na verdade, as emendas da Consti
tuinte Benedita da Silva são um exemplo patente
de que eles deixarão de ser beneficiados em a1gu-
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mas delas pela pressa e pelo afogadilho com que
se tentou fazer a reunião desta noite.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra pela ordem, Constituinte Eduardo
Jorge.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, tínhamos na Comissão cerca de
700 emendas, cerca de 100 delas foram debatidas
e votadas, depois cerca de 400 foram retiradas
por cerca de 40 Constituintes, que se viram sur
preendidos aqui por um processo claro de obstru
ção, querendo prejudicar globalmente o relatório
do Constituinte Almir Gabriel. Sobraram 200
emendas. Dessas 200 emendas, 14 tinham 4 assi
naturas e as outras apenas uma, as 14 já foram
discutidas e votadas. Gostaria de perguntar a V.
Ex"Sr. Presidente, se no prosseguimento da dis
cussão, entrarão essas outras 200 que estão ape
nas com uma assinatura.

Aquestão de ordem que dirijo ao Sr. Presidente,
é se vamos votar as que têm apenas uma assina
tura. Se for o caso, se for esta decisão do Sr.
Presidente, encarmnho a S. Ex' - se for esta
a decisão da Presidência e não acatadas as suges
tões do Plenário, que comecemos a votar, quere
mos votar se for esta a decisão do Presidente,
vamos votar e cumprir até o fim o Regimento.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra pela ordem para que possamos,
logo após, começar o processo.

A SRA CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Quero dirigir-me diretamente ao nobre Relator
Almir Gabriel, porque entreguei a S. Ex' duas
emendas, todas elas com quatro assinaturas, in
clusive uma aditiva ao art. 13, que trata sobre
as reservas indigenas.

Gostaria que o eminente Constituinte AlmirGa
briel dirimisse minhas dúvidas. É de grande im
portância, inclusive, para a nossa região e em
especial o País, a que trata sobre os minerais
e o subsolo. Tem uma outra emenda também
com quatro assinaturas, desta Constituinte, que
trata sobre o nosso soldado da borracha para
que muitos do sul não pensem que também não
existe trabalhador de fora desse jogo, mesmo
acompanhadas de quatro assinaturas.

Gostaria de saber se as emendas de n'" 7437-3
e 7439-0 - foram prejudicadas e quais os moti
vos, que me fosse dado esse esclarecimento, emi
nente Relator.

O SR. REtATOR (AlmirGabriel) - Sr' Consti
tuinte, acolhemos aquela hora quando V.Ex' nos
entregou, consideramos ambos os assuntos bas
tante interessantes; embora o do soldado da bor
racha já esteja contemplado, de qualquer sorte
encaminhamos para a assessoria da própia Mesa
para que a mesma colocasse dentro da lista na
ocasião, dentro do volume.

Pedi,neste momento, para a assessoria verificar
o que está havendo ou o que houve com relação
às suas emendas.

Complementarei a resposta dentro de alguns
minutos.

A SRA. CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Agradeço, eminente Relator.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Passa
mos agora ao processo de votação.

Emenda n' 465-9 do Constituinte Mauro Sam
paio. Solicito ao 19 Vice-Presidente que faça à
chamada nominal.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mauro
Sampaio, que deseja falar sobre o processo de
votação.

O SR. CONSmUlNTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente, a emenda n' 465-9, que apresentei
ao Substitutivo é que o mesmo não falava "para
fins lucrativos" - hoje é o art. 65, que diz:

"É vedada a subvenção ou incentivo fiscal
do Poder Público às entidades de previdência
privada."

Era o que estava no Substitutivo, mas como
foi acrescentado "com fins lucrativos", no Relató
rio, retiro a emenda apresentada.

SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Muito
bem.

Retirada a emenda, passamos agora à de rr
456, também do Constituinte Mauro Sampaio,
a quem concedo a palavra.

O SR. CONSmUINTE MAURO SAMPAIO 
Sr. Presidente, a Emenda 456, refere-se ao art.
62 do Relatório e 61 do Substitutivo que diz que:
"é vedada a acumulação de aposentadoria". Mas,
no entender do Sr. Relator, e as explicações me
convenceram, é de que com a aprovação da
emenda da acumulação de cargos dos médicos
civis e militares, assegurando a eles o direito ad
quirido, automaticamente também teria que ser
modificado esse artigo da acumulação de cargos,
não tendo portanto sentido insistir na votação da
presente emenda, razão pela qual eu também a
retiro do processo de votação.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, gostaria, em primeiro lugar de fazer um
registro que considero da maior valia pela atitude
do nobre Constituinte, ao lado disso,deixar claro
que todas aquelas emendas que foram destaca
das e que continham as quatro assinaturas foram
votadas antes de meia-noite, considerando esse
aspecto que V. Ex' coloca, retirando essas duas
emendas.

De maneira que faço esse registro com toda
alegria pela colaboração, pela compreensão de
V. Ex'

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
Sr. Presidente, uma questão de ordem. Parece
que agora a coisa se aclarou, pelo que ouvi do
eminente Relator.

Sr. Presidente, com a explicação do eminente
Relator ao eminente Constituinte Mauro Sampaio,
ficou claro que as emendas que continham quatro
assinaturas tinham destaque e foram discutidas.

Quero saber onde foram parar as minhas duas
emendas e que agora, depois da meia-noite, não
vou admitir porque não sou nenhuma palhaça.
Pedi bem antes, pedi ontem!

Então, será que o lobby das multinacionais
- desculpe-me Sr. Presidente, já está chegando
até af...?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte, a Presidência vai colocar todas as

emendas, mesmo as que não foram requeridas
por quatro Constituintes, em votação. V.Ex"tem
o direito de pedir preferência,

A SRA. CONsmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, mas as minhas tinham as quatro
assinaturas, não entrei nessa para criar confusão,
encaminhei-as com as quatro assinaturas.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -Consti
tuinte Raquel Cândido, o Presidente que ocupa
esta Presidência agora, não estava no momento
em que foram votadas as emendas com quatro
assinaturas. Portanto, as emendas de V. Ex' se
não foram votadas e foram requeridas por V.Ex'
com as quatro assinaturas, esta Presidência soli
cita a assessoria que verifiqueo erro e passaremos
imediatamente, à votação, atendendo à solicita
ção de V. Ex'

A SRA. CONSmUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Senhor Presidente só quero dizer que a infor
mação que me foi dada é que a preferência ou
o destaque teriam que ter as quatro assinaturas.
Imediatamente, tanto eu quanto o Constituinte
Mendes Thame as providenciamos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A Pre
sidência, ao chegar a este plenário, já encontrou,
no finalda votação, as emendas, com quatro assi
naturas e não encontrou a de V.Ex"Talvez tenha
havido um equívoco da Assessoria na Presidência
do meu Ilustre companheiro Hélio Costa.

Estou recebendo aqui, atesto e comprovo, a
existência do pedido de V.Ex"com quatro assina
turas, a Presidência, vai colocá-Ia em votação, por
ter V.Ex' a prioridade.

AEmenda em votação é da Constituinte Raquel
Cândido, de rr 0437-3, que acresce, apenas, a
palavra seringueiro.

Em votação.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente não posso encaminhar nem de
fender a minha emenda?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pode.
Tem a palavra V.Ex"por 3 minutos.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
Sr. Presidente esta emenda já se encontra no pare
cer do eminente Relator Almir Gabriel. Conse
qüentemente, e por não ter, ainda, havido a regu
lamentação do profissional Soldado da Borracha,
tive o cuidado de fazer a ressalva da pessoa do
seringueiro. Mas, devo registrar, Sr. Presidente,
para efeito de história, e com todo o respeito que
tenho pelo eminente Deputado HélioCosta, o des
caso, não da Assessoria da Mesa, mas por ter
passado do horário, até agora, ainda em dúvida
sobre as matérias pertinentes à discussão.

Creioque estou discutindo uma coisajá inócua,
porque não está dirimida a dúvida desta reunião
com relação à validade do seu horário. Acho que
a questão é política. Não vEjÍo isso no Regimento
nem em preceito nenhum. E uma decisão política.
Não sou nenhuma primária...

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -Consti
tuinte Raquel Cândido, encerrado o tempo de V.
Ex", a Presidência informa que a emenda de V.
Ex" será colocada em votação e, se aprovada,
constará do anteprojeto. Disso V. Ex' não tenha
a menor dúvida - irá para a redação final.

Em votação a emenda.
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A SR' CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
Sr. Presidente para concluir, é preciso que eu me
apegue às palavras do eminente relator e, inclu
sive,de V.Ex" quando dizque até meia-noite foram
discutidas as matérias de destaque com quatro
assinaturas. É preciso que se corrija isso. Não
vou retirar a minha porque ela está bem repre
sentada no Relatório, até conversei com o emi
nente RelatorAlmirGabriel.Apenas, faltouo escla
recimento da figura seringueiro. É uma correção
mínima.

Existe o soldado da borracha, no nosso ante
projeto que nos satisfaz. Mas para que a coisa
não se perca, está correlacionada aos pracinhas,
que foram os nossos grandes guerreiros lá fora,
na Itália e, concluindo, Sr. Presidente, acho que
não há dúvida, não há o que se discutir já que
sentimos que vamos votar o anteprojeto.

Agora, a Emenda de rr 7439-6, é diferente.
Não sei se me será dada a oportunidade de discu
ti-la para aditar no art. 13, mas não me foi conce
dido tempo para discutir a segunda emenda.

Peço vênia ao eminente Relator Almir Gabriel,
no sentido que fique esclarecido o meu cuidado
com a palavra seringueiro, como aditivo, mas já
constante no nosso anteprojeto.

o SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Nobre
Constituinte o que queria colocar é que podere
mos, perfeitamente, acolher a sua sujestão, colo
cando na nossa redação o seguinte: "Os serin
gueiros, chamados soldados da borracha..." e aí
resolve o problema de V. Ex" e esclarece, também,
em definitivo a colocação feita pelo nosso traba
lho. De maneira que se V. Ex' aceitar, acolhe
ríamos com toda alegria.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Tranqüilarnente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação a emenda.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONST!TilINTES:

TItulares:
AdilsonMotta- AlmirGabriel- Augusto Car

valho - Benedita da Silva - Bosco França 
Carlos Cotta - CarlosMosconi- Céliode Castro
- Cunha Bueno - Domingos Leonelli- Edme
Tavares - Edmilson Valentim- Eduardo Jorge
- Eduardo Moreira- Fábio Feldmann - Flori
ceno Paixão- Francisco Kuster - Geraldo Alck
min - HélioCosta - IvoLech -Joaquim Suce
na - José Carlos Sabóia - José Elias Murad
- Juarez Antunes - Júlio Costamilan - Man
sueto de Lavor - Mário Lima - Mattos Leão
- Mauro Sampaio - Mendes Botelho - Nelson
Seixas - Osvaldo Bender - Renan Calheiros
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Nedel
- Stélio Dias - Vasco Alves- Wilma Maia.

Su,lentes:

Ademir Andrade - Carlos Sant'Anna - Fran
cisco Carneiro - Raimundo Bezerra - Raquel
Cândido.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
'Clmsim 46.

Aprovada a emenda.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHú
- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex', para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, o Plenário é soberano e levan
do-se em consideração que, de todas as emen
das, que se encontram sobre a mesa, não cons
tam as quatro assinaturas, requeiro a V.Ex" sej;
ouvido o Plenário, para decidir se elas devem OI

não entrar em votação. É o requerimento que
gostaria que fosse submetido à apreciação do
Plenário.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, creio que a proposição que o
Constituinte acaba de apresentar deve ser acres
centado se é pedido de destaque. Se houve pedi
do de destaque, como a aprovação em globo
foi feita ressalvado os destaques, a matéria só
se esgota depois de apreciado todos os desta
ques.

Era a minha colaboração.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Queria, inclusive, aproveitar a oportunidade
desta questão de ordem, para lembrar, inclusive,
ao ilustre ConstituinteCarlosSant'Anna, que tanto
falou da questão de prazos, que nesta Assembléia
Nacional Constituinte, primeiramente, no nosso
Regimento provisório não foi respeitado o prazo
da elaboração do Regimnto defmitivo; depois não
foi respeitado o prazo da eleição da Mesa; depois
não foi respeitado o prazo da formação das Co
missões; depois não foi respeitado o prazo da
eleição dos relatores e presidentes das Comis
sões; por último, não foi respeitado o prazo de
45 dias das Subcomissões. Portanto, seria um
absurdo, mesmo que o Regimento não nos desse
esse direito, querer fazer com que esta reunião
terminasse às 24 horas. Porque os prazos - já
é uma constante nesta Assembléia Nacional
Constituinte e, assim, acho que deve ser, haver
sempre boa vontade. Creio que V. Ex' decidiu
muito bem.

Com relação a questão das quatro assinaturas,
esta Comissão fez um Regimento Interno, nele
estabelece que qualquer Constituinte para pedir
destaque de votação tem que fazê-lo acompa
nhado da assinatura de quatro Srs. Constituintes.

Acho que tem muita razão a Constituinte Bene
dita da Silva e o Constituinte que fez o requeri
mento a V. Ex", porque há um Regimento Interno,
decidido pelo Plenário desta Assembléia, de que
os pedidos de destaque só teriam validade se
tivessem o apoiamento, por escrito, de quatro
Constituintes.Portanto, se esses pedidos de desta
que que ai estão não têm a assinatura, o apoia
mento de quatro Constituintes, não atendem ao

que estabelece o Regimento desta própria Comis
são, portanto, não podem, nem devem ser sub
metidos à votação.

Gostaria que V. Ex" analisasse e compreendesse
a situação, porque é até impraticávelvotar-se tanta
coisa durante tanto tempo. Creio que se alguém
tiverqualquer dificuldade nas suas emendas, terá
ainda a oportunidade do Plenário da Assembléia
Nacional Constituintepara reapresentar as emen
das que assim o desejar.

Era esta a nossa contribuição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência deseja responder a questão de ordem
levantada pelo Constituinte Mendes Botelho.

Esta Presidência está cumprindo o Regimento.
Os Srs. Constituintes solicitaram para que os seus
destaques fossem retirados e automaticamente
ficaram só os destaques dos Constituintes que
desejaram fossem votados os seus destaques. Se
este Presidente tivesse encontrado a decisão do
Plenário, ao presidir os trabalhos, de que real
mente todos os destaques teriam sido retirados,
esta Presidência teria encerrado a reunião às 24
horas. Como este Plenário é soberano e decidiu
também, e é regimental, que encerrado de discus
são passa-se ao processo de votação, esta Presi
dência tem de voltar a cumprir o Regimento que
diz no seu art.4°:

"Se o término do tempo da reunião ocorrer
quando iniciada uma votação, será esta ulti
mada independentemente de pedido de
prorrogação."

A Presidência está cupríndo o Regimento; ao
mesmo tempo só poderá encerrar a reunião no
momento em que votarem todos esses destaques
ou que os Constituintes peçam a retirada dos
destaques para que a Presidência possa encerrar
a reunião.

Se esta Presidência tomar uma deliberação
apenas porque - vamos ser mais claros e preeí
50S--- alguns Constituintes retiraram os seus des
taques não têm destaques a apreciar ou tenham
sido prejudicados, foi apenas, não por sugestão
da Presidência, mas por decisão própria de cada
Constituinte.

Dai a razão pela qual, a Presidência não tem
o que decidir na questão de ordem, uma vez que
considera matéria vencida e passa à votação do
art. 15, letra a.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex", para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - A
Comissão, na discussão e votação da matéria,
obedecerá às seguintes normas, além de outras
que constem do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte:

"a) Asemendas com parecer contrário serão
votadas em globo, salvoos destaques, reque
ridos com o apoiamento de quatro assina
turas integrantes da Comissão;

b) das emendas com parecer favorável
serão votadas em globo, salvo destaque re-
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querido por quatro integrantes da Comis
são."

Além disso, Sr. Presidente, é bom que V. Ex'
fique sabendo que, quando assumia a Presidência
o ilustre Constituinte Hélio Costa, ficou determi·
nado que seriam votados 05 requerimentos com
quatro assinaturas e S. Ex' submeteu ao Plenário
a retirada de todos os requerimentos em que não
constavam as quatros assinaturas e o Plenário,
que é soberano, acatou a decisão de retirá-los.
Então, não vejo mais o que votar, foi decisão
assumida pela Mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Nobre
Constituinte Mendes Botelho, a Presidência está
com o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte e este dísposítívo que V. Ex' citou
foi muito claro, é uma matéria vencida. Quando
da decisão da Presidência, não foisolicitado recur
so ao Plenário, que era um direito que ele assistia.
A Presidência tem que cumprir o Regimento.

Automaticamente, Constituinte Mendes Bote
lho, se esta Presidência tomou a decisão em face
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, e se esta Presidência vai feriro Regi
mento Interno da Assenbléia Nacional Constiuin
te, poderá até haver a nulidade, dessas votações.
A Presidência quer que tudo saia de acordo com
a nossa Lei Maior, que é o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Para
um questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
tem a palavra, para uma questãode orddem.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES-Sr.
Presidente, a ilustre Constituinte Benedita da Silva
apresentou questão de ordem para que a Mesa
submetesse à apreciação do plenário apenas 05

destaques subscritos por quatro Constituintes. V.
Ex' houve por bem deferir, mas, V.Ex' sabe muito
bem que o plenário é soberano e, em face do
indeferimento de V.Ex', recorro ao plenário, por
que não concordamos com a decisão de V.Ex'.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - Consti
tuinte Vasco Alves, a decisão foi tomada quando
estava no exercício da Presidência, o Constituinte
Hélio Costa. A Presidência, mantendo a decisão
tomada pelo Constituinte Hélio Costa...

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES-Sr.
Presidente, só quero saber se o plenário é ou
não soberano para decidir essa questão? Se te
mos que nos curvar à decisão de V. Ex71...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Sr.
Constituinte Vasco Alves,o plenário decidiu a res
peito da votação em relação à assinatura dos qua
tro, para ser votado. Este Presidente ao chegar,
e desejando dentro do prazo, cumprir o Regi
mento, iria encerrar a reunião, mas não o pode
fazer em face do § 4° do art. 39, do Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte.

Portanto, esta Presidência já decidiu e já está,
inclusive no processo de votação, é matéria ven
cida.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SE. PRESIDENTE (Edme Tavares)-Com a
palavra a senhora Constituinte Raquel Cândido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDI
DO - Continuo, Sr. Presidente, pedindo vênia à
Mesa e avocando o testemunho do Constituinte
Almir Gabriel, porque ainda tenho uma emenda
com destaque, com quatro assinturas, e quero
votar e discutir a minha emenda, como acho que
procede qualquer emenda que tenha quatro assí
naturas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Se
V. Ex' me permitir, para não perder mais tempo,
já estava anunciando a Emenda rr 439 de autoria
da Constituinte Raquel Cândido, para apreciação
do plenário.

Em votação.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Gostaria de encammhar.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra para encaminhar a votação.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente e nobre Relator Almir Gabriel,
quero também pedir o apoio irrestrito do Consti
tuinte Ademir Andrade, porque se trata de matéria
correlata à Amazônia OCIdental e, em especial,
matéria minerária. Na Ordem Econômica e na
Subcomissão do Regime de Propriedade do sub
solo, fomos esmagados pelo rolo compressor da
queles que estão a serviço de interesses inconfes
sáveis. Honrou-me novamente esta comissão res
gatar, de alguma forma, por algum meio, a ques
tão do subsolo. Mas, para ficarmos só no Estado
de Rondônia, mais especificamente no Município
de Guajará-Mirim,a segunda jazida da platina do
País, um dos raros minérios desse País, informo
que lá existe uma reserva indigena que no ano
de 1979 era de 672.500 hectares, por um Decreto
de n9 84.019, de 21-9-79; e 1985, para surpresa
nossa, e gostaria de avocar o testemunho dos
demais que são daquela região,esta reserva indí
gena subiu para 1.832.000 mil hectares de terra,
exatamente na área minerária detentora desta
grande jazida, a segunda do País. A funaí,a CNBB,
todas as vezes dão o seu testemunho de que
as tribos indígenas estão diminuindo, estão sendo
dizimadas, porém, de 79 para 85 houve um au
mento na área minerária, no Estado de Rondônia,
de 1.832.000 hectares de subsolo, garantido aqui
pelo relator como um bem imprescntível e inalie
nável da União.

A minha emenda, Sr. Presidente e nobre Rela
tor, é aditiva, no sentido de que as frações de
terras aumentadas, para fim de reservas indige
nas, nos últimos cinco anos, sejam submetidas
a um exame, tal como estava no primeiro relatório
desta grande comissão, pelo Serviço Geográfico
do Exécito, para que possamos ter o resgate que
não obtivemos na Comissão da Ordem Econô
mica, onde o subsolo e onde as nossas popula
ções indígenas são massas de manobra, muitas
vezes, por padres que deixaram de cuidar da igreja
e que tentam catequizar os nossos índios para
falar inglês, para a reserva das multinacionais.

Quero que os indios continuem com os seus
costumes, com as suas tradições, mas não usan
do esses argumentos que são de interesses incon
fessáveis. Peço aos meus companheiros, quase
que de uma forma solene, que se resgate e que
se aprove esta medida, no sentido de que esses
bens sejam imprescritíveis; mas que sejam revis-

tos, porque não e possível e não cabe na cabeça
de ninguém diminuir as populações indigenas e
aumentar as reservas exatamente onde passa o
limite das multínacíonais e, muito pior, fazendo
05 índios nômades, de um lugar para outro - que
só nós amazônidas, que somos o quartel-qeneral
das multinacionais, sabemos quem eles perten
cem. E digo mais, Sr. Presidente, já sei que a
Brascam e a Paranapanema têm o seu LOBBY
aqui dentro e gostaria de, eticamente, não me
socorrer deste argumento. Porém, Sr. Presidente,
faço vênia a esta comissão, para que se honre
aqui o resgate da soberania nacional através das
nossas riquezas minerais condignamente com a
cultura dos nosso índios.

Muito obrigada.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Ruy Nede!.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Gos
taria de saber se há alguma emenda que vá ser
posta em votação, pedindo a revisão das reservas
indígenas, num processo de reexame dos últimos
quinhentos anos.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, nobres Constituintes, prezada Constituinte
Raquel Cândido, teria toda a alegria de encami
nhar e apoiar a propositura de V. Ex', todavia,
a redação dela, é uma redação que infelizmente
toma a própria propositura de V.Ex' inócua, por
que coloca da seguinte maneira: a situação de
terra aumentada para fins de reservas indígenas
nos últimos 5 anos serão submetidas a reexame
pelo Serviço Geográfico do Exército. Ele reexa
mina e não dá seqüência para isso. Então, na
sua propositura é apenas reexame, o que é uma
consequência concreta. Eu tenho concordado
quase sempre com V. Ex', nós lamentavelmente
mais uma vez eu me permitiria discordar e por
isso encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
em processo de votação. Solicito ao Primeiro-Vice
começar a chamada para a Emenda rr 439.

(Procede-se à chamada).

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTrT(JINTES:

Titulares:
Adilson Motta - Edme Tavares - Mattos Leão

- Osvaldo Bender - Ronaldo Aragão - Stélio
Dias.

Suplente:
Raquel Cândido.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTrT(JINTES:

Titulares:
AlmirGabriel - Augusto Carvalho - Benedita

da Silva- Bosco França - Carlos Cotta - Car
los Mosconi - Célio de Castro - Cunha Bueno
- Domingos Leonelh - Doreto Campanari 
Edmilson Valentim- Eduardo Jorge - Eduardo
Moreira - Fábio Feldmann - Flonceno Paixão
- Francisco Küster - Geraldo Alckmin - Ge
raldo Campos - Hélio Costa -Ivo Lech - Joa-



218 Quarta-feira 5 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agostode 1987

quim Sucena - José Carlos Sabóia - José Elias
Murad - Juarez Antunes - Júlio Costamilan 
Mansueto de Lavor - Maria de Lourdes Abadia
_ Mário Uma - Mendes Botelho - Nelson Sei
xas - Paulo Paim - Renan Calheiros - Ronan
Tito - Ruy Nedel- Vasco Alves- Wilma Maia.

Suplentes:
Ademir Andrade - Carlos Sant'Anna - Fran

cisco Cameiro - Raimundo Bezerra.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - São
7 votos a favor, 40 votos contra.

Rejeitada a emenda.
Em se tratando de um pedido de preferência

para votação dos destaques, do Constituinte Cu
nha Bueno, essa Presidência passa a atender a
esse requerimento consultando o Constituinte so
bre quais I:Is preferências...

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para facilitar, vou dizer o número e
desejo que seja votada ou seja retirada.

0384, 1.016, 1.027, 1.285 - Retiro.
978 - Gostaria que fosse votada. V.Ex" podia

separar, porque assim liquidava.
1.009, 973 - Retiro.
1.001, 1.026, 960, 1.017 - Gostaria que fos-

sem votadas.
1.003 - Retiro.
962 - Gostaria que fosse votada.
1.016 - Retiro.
963, 1.006 - Gostaria que fossem votadas.
1.005, 621, 622 - Retiro.
959, 976, 979 - Gostaria que fossem votadas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A Pre-
sidência passa agora...

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para facilitar eu gostaria de pedir a
V. Ex' se pudesse ler o que eu pretendo mudar,
porque 'se alguém tiver uma dúvida eu respon
derei, senão eu pediria que colocasse a votos,
para não retardar mais o nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esses
pedidos de preferência de V.Ex' estão nas duzen
tas e tantas emendas...

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, eu as lerei, ficaria mais fácil.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Colo
cação a 978 de V.Ex' pela preferência em votação,
V.Ex' tem o direito de encaminhá-Ia.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Es
tou pedindo a supressão do art. 35 do substitutivo
do Relator da Comissão da Ordem Social.

Justificação.

"O preceito referido estabelece que a folha
de salários é base exclusiva para cálculo de
contribuição destinada à seguridade social.
A expressão seguridade abrange apenas os
benefícios pagos em dinheiro ao trabalhador
decorrentes de eventos expressamente pre
vistos e outros benefícios também taxativa- ,
mente indicado no texto. Se aprovado o dis
positivo, o cálculo como redigido, entidades
hoje existente e que vêm prestando relevan
tes serviços aos trabalhadores, como Sesc,
Senac, Sesi, e Senai, ficariam sem receita;
em decorrência seriam automaticamente ex
tintas. Por outro lado, a fixação de base de
cálculos, tributos e contribuições é matéria

de legislação ordinária, como se verifica no
próximo texto constitucional, e que a ela não
se refere quando regulamenta a cobrança
de tributo."

É a justificação. Colocaria a voto.

O SR. RELATOR (AlmIr Gabriel) - Sr. Presi
dente, caro Constituinte, gostaria de colocar um
aspecto que nos pareceu de suma importância.
Todo esse projeto de seguridade social, para que
possa realmente desempenhar a sua função, quer
no atendimento dos que contribuem, quer no
atendimento daqueles que são os mais miserá
veis, são os párias praticamente da nossa socie
dade, têm necessidade de dispor de recursos sufi
cientes para que desenvolvam as suas atividades.
Neste sentido, pelos cálculos todos que coloca
mos nas mãos de economistas da maior impor
tância e significação, considerou-se adequado
que sobre a folha não incidisse nenhum outro
tributo, nenhuma outra contribuição, para que to
da ela fosse carreada para a seguridade social.
Cheguei inclusive a sugerir tomando em conta
a importância do Sesc, Senac e todos esses ór
gãos, que se pudesse fazer uma contríbiãção a
partir do lucro das empresas, deixando livre a
folha das empresas para recolhimento exclusivo
das contribuições para a seguridade social.

De maneira que eu gostaria que fosse levantada
a hipótese de se ter essa contribuição a partir
do lucro e não a partir da folha. com vista exata
mente resquardar os recursos para a seguridade
que estão bastante ampliados e, de outro lado,
também termos condições de manter o funciona-

, mento do Sesc, Senac, Sesi. Essa é a minha colo
cação de que nós deveremos resguardar e não
deixar nenhuma abertura com relação ao uso da
folha e exclusivamente para a seguridade, mas
poderia também ser contemplada a possibilidade
de se retirar essa contribuição, a partir dos lucros
dessas empresas.

O SR. CONSmUlNTE FLORICENO pAlXJi..o
- Gostaria de saber do Sr. Relator se haveria
dentro do substitutivo uma outra forma de se cus
tearem os serviços do Senac, Senai, Sesc, Sest,
se está prevista essa nova fonte de custeio.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Não. Nós
não chegamos apresentar porque isso foi levan
tado posteriormente. De maneira que essa foi
uma idéia que surgiu depois, inclusive com pes
soas que estão envolvidas na questão de Sesc,
Sesi e Senac. Insisto que nós deveríamos resguar
dar as ações de seguridade, e estas poderiam
ficar a cargo de uma contribuição a partir do lucro
das empresas.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, poderia dar um esclarecimento na aju
da do ilustre Relator na resposta que o Sr. Consti
tuinte a ele ofereceu. Aemenda que não de minha
autoria, mas é do Constituinte Oswaldo Almeida,
de n° 744, prevê exatamente isto, o recolhimento
somente para essas 4 entidades, e assim estaria
solucionado o problema para aqueles que que
rem preservar o Sesc, Sesi, Senai e Senac, pode
riam adotar essa redação da Emenda n° 744. do
Constituinte Oswaldo Almeida. A Emenda n° 744,
se o Relator acolhesse como sugestão para colo
car no relatório, estaria resolvido o problema des
sas 4 entidades.

O SR. EDUARDO JORGE - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Só
um instante. Constituinte Eduardo Jorge, a Presi
dência está inclusive concedendo ao Constituinte
Cunha Bueno a oportunidade de chegar a um
entendimento, como fizemos nas outras oportu
nidades.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - O texto
da emenda proposta é a seguinte: Afolha de salá
rio é base inclusive de sistema de seguridade so
cial e sobre ela, ressalvadas às contribuições desti
nadas à educação, à assistência e o lazer dos
trabalhadores, não poderá incidir qualquer outro
tributo ou contribuição. É neste sentido qua se
mantém também a questão Sesc, Sesi e Senac
sobre a folha. E a proposta nossa é de que não
abrisse nenhuma exceção com relação à questão
da folha. Insisto que nós poderíamos contribuir
para a manutenção do sistema Sesc, Sesi e Senac
se não fizéssemos a contribuição incidir sobre
o lucro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação. Solicito do 1°-Vice a chamada nominal,
para a Emenda 978-2. do Constituinte Cunha
Bueno. Os que votaram a favor da emenda, vota
ram "sim".

(Procede-se à chamada.)

RESPONDEJI1 À CfV\MADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTffaINTES:

TItulares
AdylsonMotta - Bosco França - Cunha Bue

no - Edme Tavares - Eduardo Moreira- Fran
cisco Kuuster - Geraldo Alckmin-Joaquin Su
cena - Maria de Lourdes Abadia - Mattos Leão
- Osvaldo Bender - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito - Stélio Dias - Wilma Maia.

Suplentes
Mendes Thame - Raimundo Bezerra.

RESPONDEJI1 À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTff{JINTES:

lltulares
AlmirGabriel-Augusto Carvalho - Benedita

da Silva - Carlos Cotta - Carlos Mosconi 
Célio de Castro - Domingos Leonelli - Doreto
Campanari - Edmilson Valentim - Eduardo
Jorge - Geraldo Campos - HélioCosta -José
Carlos Sabóia -José Elias Murad -JuarezAntu
nes - Júlio Costamilan - Mansueto de Lavor
- Mário Uma - Mendes Botelho - Nelson Sei
xas - Renan Calheiros - Ruy Nedel - Salatiel

Suplentes

Ademir Andrade - Carlos Sant'Anna - Fran
cisco Carneiro.

ABSTbf-SE DE VOTAR OS SRS. CONSTI
TOINTES:

F1oriceno Paixão - Ruy NedeI.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 17

votos a favor e 25 Contra, ocorrendo 2 absten
ções.

A emenda foi rejeitada.
Em votação a Emenda 959-6, do Constituinte

Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, a emenda dizo seguinte: "Seguridade
social, nos casos de doença, velhice, invalidez,
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maternidade, morte, reclusão, ofensa criminal,de
saparecimento, seguro-desemprego, seguro con
tra acidente de trabalho, mediante contribuição
da União, do empregador e do empregado". O
que eu acrescento neste artigo, Sr. Presidente,
é a expressão "ofensa criminal," para que nós
possamos, também, amparar a família da vítima
que, muitas vezes, fica totalmente desprotegida.
O chefe da famílianão faziacontribuições à Previ
dência, ou coisa parecida, de repente veio a ser
assassinado na rua por um bandido que vai para
a cadeia e recebe o auxílio-reclusão, enquanto
que a família da vitima ninguém ampara.

Entendo que é um dever do Estado amparar
a famíliada vítima através de uma aposentadoria.
Se, na verdade, essa pessoa foi vítima foi por
culpa do Estado que não deu a proteção e a
garantia necessárias para que esse cidadão não
fosse assassinado, não fosse morto, não fosse
violentado -'e, com o seu desaparecimento, a
família, muitas vezes, não tem outras fontes de
renda, fica totalmente desamparada; enquanto o
assassino, o preso, o bandido que foi para a ca
deia, a sua-famíliarecebe, já desde hoje, o aUXIlIO
reclusão.

Então, a única modificação que faço é acres
centar aqui o termo "ofensa criminal", que é o
termo jurídico, certo e cabível, para se amparar
a família daqueles que foram assassinados por
marginais ou bandidos.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, eu considero que a propositura do nobre
Constituinte enriquece o nosso trabalho. No meu
entender, devemos seguir favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (EdTne Tavares) - Em
votação. Solicito ao 1°_ Vice-Presidente que faça
a chamada. Os Srs. que votarem a favor votarão
Sim à emenda.

(procede-se à chamada.)

RESPONDEÀ CHAMADA E VOTAM "SIM"OS
SR5. CONSTITUINTES:

Titulares

AdylsonMotta- AlceniGuerra- AlmirGabriel
- Augusto Carvalho - Carlos Cotta - Carlos
Mosconi - Célio de Castro - Cunha Bueno 
Dommgos Leonelli- Doreto Campanari - Ed
me Tavares - Edmilson Valentim - Eduardo
Jorge - Eduardo Moreira - Floriceno Paixão
- Geraldo Alckmin- Geraldo Campos - Hélio
Costa - Ivo Lech - Joaquim Sucena - José
CarlosSabóia -José EliasMurad-JuarezAntu
nes - Mansueto 'de Lavor - Maria de Lourdes
Abadia - Mário Uma - Mattos Leão - Mendes
Botelho - Nelson Seixas - Osvaldo Bender 
Paulo Paim - Renan Calheiros - Ronan Tito
- Ruy Nedel - Vasco Alves- WilmaMaia.

Suplentes

AdemirAndrade - Anna ManaRattes - Carlos
Sant'Anna - Mendes Thame - Raimundo Be
zerra.

ABSTÊM-SEDE VOTAR O SR. CONSTITUIN
TE:

Stélio Dias
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 41

votos sim e 1 abstenção.
A emenda está aprovada.
Passaremos, agora, à Emenda n- 962, do Cons

tituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, esta é uma proposta que já estava
aprovada na Subcomissão e, lamentavelmente,
acho que o ilustre Relator, por não entender o
espírito- não tiveoportunidade de explicarantes
- retirou-a. Gostaria de vê-Iaincluída novamente,
Sr. Presidente, pois é sobre o problema do meio
ambiente.

Vimos que há uma série de restrições ao meio
ambiente e uma série de punições a quem o des
respeita. No meu entender, Sr. Presidente, o que
temos que fazer é inverter o processo. Temos
que criar condições para que os proprietános de
áreas de interesses florestais, científicos,naturais,
arqueológicos, históricas e artísticas reconheci
dos pelo Poder Público municipal, estadual ou
internacional, Sr. Presidente, possam ter algum
tipo de benefício. E quais seriam esses benefícios,
Sr. Presidente? Que sobre essas propriedades não
houvesse imposto, ou seja, que se desse um in
centivo para que o proprietário, por exemplo, de
um imóvel histórico não pagasse impostos sobre
esse imóvel. Ele já tem o agravamento de ter
que preservar aquele imóvel e, além disso, tem
o imposto. Além de a área não produzir economi
camente nada, ele ainda está arriscado, no caso
de uma reforma agrária, de essa terra ser conside
rada ociosa. Na verdade, ele está preservando
aquela floresta em benefício de uma população,
de uma região.Aisenção que peço, Sr. Presidente,
é somente para as áreas reconhecidas de inte
resse municipal, estadual e internacional, através
da Unesco ou dos órgãos de preservação do patri
mônio quer estadual quer municipal

É esta a emenda da qual peço avotação aos
Srs, Constituintes, a fim de que invertamos o pro
cesso. Não adianta colocarmos a Políciapara que
se mantenha aquilo que o proprietário não quer
que se mantenha porque, da noite para o dia,
como já aconteceu em São Paulo em vários mo
numentos históricos, passa-se com o trator em
cima e o bem deixa de existirimediatamente. Por
tanto, acho que, melhor do que 'a Polícia, é fazer
com que o próprio interessado tenha algum bene
fíciofiscal,para ter interesse na manutenção des-
sas áreas. '

O SR. RELATOR (Almir Gabriel)~ Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes:_

Apreciamos bem o espírito da emenda de V.
Ex", mesmo antes, quando preparávamos o nosso
relatóriosubstitutivo,mas, para nós, algumas coi
sas foram importantes para embasar o conjunto
do relatório. Uma delas, foi a' perplexidade que
tivemos do fato de-que, ao longo de 1970/1985,
a carga tributária bruta brasileira baixou de 25
para 21%; a carga tributária líquida passou de
15 para 6%-sobre o Produto Interno Bruto. O
dramático é que as isenções e todas as fórmulas
de incentivo dadas, quer pelo Governo Federal,
quer pelos Estados, quer pela União, correspon
dem, hoje, a 1,5% do Produto Interno Bruto, que
corresponde, logicamente a 1/4 dos orçamentos
dos Estados, dos Municípiose da União.

Então, um dos pontos colocados no nosso rela
tório- é de que toda renúncia tributária por parte
da União, por parte dos Estados e Municípios
- pretendo que seja também concedido - seja
explicitada,já que a área econômica tem tido sem
pre incentivos e, em geral, em detrimento da área
social.

Devido a isso, a nossa posição foi a de que
preservar o bem histórico é uma obrigação de
quem é dono. Já é uma obrigação. Incentivá-lo
isentando-o corresponde...

O SR. CONSmUlNTE CUNHA BUENO - É
uma obrigação, Sr. Presidente, só que temos que
mandar a Polícia, diariamente, e, quando esta lá
chega, o bem já não existe mais.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Até certo
ponto concordo com V.Ex-Isso retiraria,no meu
entender, do conceito geral que adotamos para
o projeto, que seria o de não dar ou, se desse
os incentivos para esse tipo de assunto, o Governo
se obrigava a dar, na mesma direção e na mesma
quantidade, para a seguridade social: . _

De maneira que, no nosso entendimento, nao
deve ser aprovada a emenda, em função da dire
triz central do próprio projeto, que é a de evitar,
a de não dar, a de negar esse tipo de incentivo,
a fim de preservar os recursos para a seguridade
social.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, aqui não existe nenhuma fuga de im
posto à sequrldade.soclal, porque são impostos
territoriais. '

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação a emenda do Constituinte Cunha Bueno,
rr 0962.

(Procede-se à votação)

RESPOI'IDEMM À CHAMADA li VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTITUINTES:

Titulares
AdilsonMotta':""Cunha Bueno - Edme Tava

res - Eduardo Jorge - Eduardo Moreira- Fá
bio Feldman - Floriceno Paixão- Geraldo A1ck-

. min - Hélio Costa - Joaquin Sucena - José
EliasMurad-:.Maria-De Lourdes Abadia- Mário
Lima- MattosLeão - Mendes Botelho "-Osval
do Bender - Paulo Paim - Ronan Tito - Ruy
Nedel- Stélio Dias.

Suplentes
Carlos Sant'Anna - Mendes Thame - Rai

mundo Bezerra.

RESPONDEMÀ CHAMADA E VOTAM -sso-ce
SRS. CONSTIT(ffNTES:

Titulares
Almir Gabriel - Augusto CarvéÍJho - Bosco

França- Carlos Cotta - CarlosMosconi- Célio
de Castro - Domingos Leonelli- Edmilson Va
lentim - Francisco Kuster - Ivo Lech - José
Carlos Sabóia - Juarez Antunes - Júlio Costa
milan - Mansueto de Lavor - Nelson Seixas
- Renan Calheiros':"" Ronaldo Aragão - Wilma
Maia.

Suplentes
AdemirAndrade - Anna MariaRattes - Fran

cisco Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares), - 23
votos SIM, 21 votos NÃO. Rejeitada a emenda,
passaremos à Emenda n° 1026, do Constituinte
Cunha Bueno.

Concedo a palavraao nobre ConstituinteCunha
Bueno.
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o SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, apresentei a Emenda n° 1026 por ter
sido de autoria de um nobre companheiro que
não se encontra presente às nossas reuniões por
motivo de saúde, o Constituinte Paulo Macarini,
que se encontra enfartado em São Paulo.

Lembro-me que na nossa Subcomissão ele Ju
tou muito pela proteção ambiental compreendida
na forma da lei, inclusive a plantação de 100 árvo
res por habitante a cada 4 anos através de um
projeto conjugado entre a União, Estados e Muni
cfpios. Queria eu prestar uma homenagem ao
Constituinte Paulo Macarini,que deu uma enorme
contribuição à nossa Subcomissão e que por mo
tivo de saúde não pode estar aqui presente. Eu
entendi que seria uma forma de homenagear o
companheiro nesses nossos trabalhos, por isso
peço a votação da emenda.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Mais uma
vez nós nos sentimos assim, num certo sentido,
constrangidos na medida em que concordando
com a propositura discordamos de ela ser incluída
a nívelde texto constitucional. Há um outro aspec
to: que é o querido amigo Paulo Macarini que
fez a propositura; apesar de ambas as conside
rações, nós achamos que deve ser rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem, sobre
o processo de votação.

Sr. Presidente, como o último quorum nosso
foi de 44 Constituintes 13 votando "não", já auto
maticamente está prejudicada, será rejeitada, eu
peço a suspensão da votação para ganharmos
tempo; porque será rejeitada, já temos 13 votos
contrários, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência tem a informar a V.Ex' que tem que
cumprir o Regimento, e a votação tem que ser
processada até o final com a chamada nominal.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONST!T(JINTES:

TItulares:
Adylson Motta - Carlos Mosconi - Cunha

Bueno - Doreto Campanari - Edme Tavares
- Edmilson Valentim- Eduardo Moreira - Flo
riceno Paixão - Francisco Küster - Geraldo
Campos - Hélio Costa - Joaquim Sucena 
Juarez Antunes - Mattos Leão - Osvaldo Ben
der - Paulo Paim - Renan Calheiros - Ronan
Tito - Stélio Dias.

Suplentes:

Francisco Cameiro - Mendes Thame - Rai
mundo Bezerra.

RESPONDEM À CHAMADAE VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTITUINTES:

TItulares:

AlmirGabriel - Augusto Carvalho - Benedita
da Silva - Carlos Cotta - Célio de Castro -'
Fábio Feldmann - Geraldo Alckmin - Ivo Lech
- José Carlos Sabóia - José Elias Murad 
Júlio Costamilan - Mansueto de Lavor - Maria

de Lourdes Abadia - Mendes Botelho - Nelson
Seixas - Ronaldo Aragão - Ruy Nedel.

Suplente:
Abigail Feitosa.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 23
votos "Sim", 18 "Não". Rejeitada a emenda.

Essa Presidência desejaria, nesta oportunidade,
solicitar dos Srs. Constituintes que pediram prefe
rência para os seus destaques, que para não colo
car em votação apenas seguidamente o destaque
de um Constituinte esta Presidência vai, inclusive,
processar a votação mas altemativamente dentro
da preferência. Já votamos vários do Constituinte
Cunha Bueno e esta Presidência vai votar agora
de cada um dos que pediram para depois, voltar
mos aS. Ex'

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Acho democrático, Sr. Presidente. De acordo.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Muito
obrigado a V.Ex'

Deputado Osvaldo Bender, Emenda n° 729, V.
Ex' mantém ou retira?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 722?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 723?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 728?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 726?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Idem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 727?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Também.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 725?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Não! Essa fica.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
com a palavra para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, essa emen
da refere-se ao item, ao art. 3° da parte que trata
dos trabalhadores. Sr. Presidente, nós no dia de
ontem aprovamos a estabilidade para os trabalha
dores, e para surpresa nossa, já no outro relatório
o Relator havia deixado fora os trabalhadores do
mésticos, especialmente a empregada doméstica,
e nós gostaríamos que não se fizesse distinção
e que ela fosse enquadrada, ela ou ele, tal qual
os demais trabalhadores - estáveis, estáveis com
regulamentação, evidentemente, oportunamente
em plenário, quando tratarmos mais uma vez des
sa matéria. O Relator, na sua justificação, na rejei
ção refere-se ao serviço doméstico como não sen
do um serviço lucrativo e, portanto,a empregada

doméstica ou o trabalhador doméstico teria o avi
so prévio. Mas nós queremos dizer é tão lucrativo
quanto qualquer outro ramo, uma vez que um
casal ou uma família que não tiver alguém que
faça as coisas em casa, a esposa não pode traba
lhar. Por isso mesmo ela participa da atividade
dos lucros. Então, por isso, gostaria de ouvir a
opinião do ilustre Relator e solicitar a S. Ex- que
incluísse a matéria nesse art. 3° ou que no novo
relatório fosse juntado àquela parte que trata dos
trabalhadores, especificamente.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, quando nós fomos redi
gir esse artigo que se referia ao trabalhador do
méstico, nós tivemos o cuidado de conversar com
a representação dessa categoria aqui no próprio
Senado. E foi da informação da Presidente da
categoria que não era conveniente colocar a esta
bilidade para elas, porque seria vedar praticamen
te a possibilidade de conseguir emprego mais
ainda Ela própria deu exemplo da seguinte forma:
como ficaria uma família se uma empregada do
méstica batesse em seu filho e tivesse que manter
essa empregada dentro do seu próprio lar? Então,
ela propôs a nós que não colocássemos a estabili
dade, porque isso seria a inviabilização de todo
o trabalho que elas vêm realizando. De maneira
que nós contemplamos de acordo com a própria
informação da categoria. Nesse sentido, com
muita pena apesar da boa vontade de V. Ex', eu
recomendaria votar contra.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Agradeço a informação. Apenas queria fazer
agora uma referência em cima daquilo que V.
Ex' afirmou. Tal qual como acontece com a em
pregada doméstica, tal qual vai acontecer com
muitos trabalhadores, salvo melhor juizo de uma
regulamentação mais clara e detalhada no que
trata dos trabalhadores; senão nós vamos ter um
desemprego neste País como nunca o tivemos.
E a mesma coisa. E por isso mesmo nós quere
mos que ela seja incluída, para que, posterior
mente, possamos fazer uma nova redação e,
quem sabe, até no plenário, para que ninguém
fique à margem da lei e para que todos tenham
as mesmas oportunidades. Tal qual ela vai-se ver
impedida de conseguir com mais facilidade traba
lho, assim também milhares e milhares de traba
lhadores vão ter essa mesma dificuldade. Por isso,
eu mantenho a emenda e gostaria que ela fosse
votada e, posteriormente, poderemos alterar ou
quem sabe V. Ex' poderá até alterar o próprio
relatório.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação. Os que votarem a favor da emenda vota
rão SIM.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CfW1ADA E VOTAM "SIM"
OS SR. CONSTITUINTES:

l1tulares:
Adilson Motta - Cunha Bueno - Edme Tava

res - F1oriceno Paixão - Francisco Kuster 
Ivo Lech - Juarez Antunes - Mattos Leão 
Nelson Seixas - Osvaldo Bender - Renan Ca
Iheiros-RonaldoAragão -Ronan Tito -StéIio
Dias.

Suplente:
Mendes Thame.
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RESpoNDEMÀ CfM.M.dDA E VOTAM "/'/ÃO"
OS SRS. CONS7TT(JINTES;

TItulares:
Almir Gabriel - Augusto Carvalho - Carlos

Cotta - Carlos Mosconi - Célio de Castro 
Domingos Leonelli - Doreto Campanari - Ed
milson Valentim - Eduardo Jorge - Eduardo
Moreira - Geraldo A1ckimin - Geraldo Campos
- HélioCosta -Joaquim Sucena-José Carlos
Sabóia - José Elias Murad - Júlio Costamilan
- Mansueto de Lavor- Mariade Lourdes Abadia
- Mário Uma - Mendes Botelho - Ruy NedeI.

Suplentes:
Ademir de Andrade - Anna Maria Rattes 

Raimundo Bezerra

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 25
Srs. Constituintes votaram NÃO. 16 Srs. Consti
tuintes votaram SIM. Rejeitada a emenda. Esta
Presidência consulta o Constituinte Antônio Car
los Mendes Thame sobre as suas emendas de
preferência. Retira a 1182? E a 1183?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1184
e 1185?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - A 1184 eu gostaria que fi
casse. A 1185 já foi votada e aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1267
e 1272?

O S~. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Gostaria que ambas perma
necessem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1273?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1275?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1276
e 1277?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1278
e 1279?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -1280?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Gostaria de manter, por fa
vor.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1281,
1322?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1323?
Para facilitar para V. Ex' 1324. Depois voltamos
a 1323. 1324?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1325?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -1326?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Essa eu gostaria de manter.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1327?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 1323?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Gostaria de manter.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Então,
passaremos agora à votação.

O SR. RUY NEDEL - Pela ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra pela ordem.

O SR. RUY NEDEL - Sr. Presidente, não é
uma questão de direitos humanos aos membros
da Constituinte que têm participado e colaborado
no sentido da máxima agilização deste nosso epi
sódio eleitoral interno da Comissão. Mas,Sr. Presi
dente, eu pessoalmente, fizpedido de preferência
só a um destaque e não sei, estou preocupado,
e aí vem a questão de ordem: perguntaria se no
puxar vários pedidos de destaque de alguns Cons
tituintes, não tenha esse requerimento caído de
sobre a mesa ou passado ao arquivo junto com
outros já votados ou de desistência. Apresento
um apelo, se pudesse esse único pedido ser vota
do em breve.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esta
Presidência informa a V.Ex" que, em face da com
preensão dos Srs. Constituintes, esta. Presidência
estã colocando as preferências, inclusive daqueles
que têm inúmeras emendas, para que eles pos
sam, realmente, retirar muitas delas e a Presi
dência vai votando uma de cada Constituinte para
que não fique a votação apenas seguida de 8,
10 propostas de um só. Nós vamos justamente
fazer revezamento A proposta de V. EX' está aqui
e logo após a votação de uma das propostas
de Antônio Carlos Mendes Thame será votada
a de V. Ex". Como também, entre as que tiveram
pedidos de destaque, há a do Constituinte Adylson
Motta, a do Constituinte Bosco França a do Cons
tituinte Stélio Dias e mais duas ou três. Então,
vamos votar uma de cada e saímos seguidamente
votando uma por uma.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - V. Ex' poderia pedir a um membro da
secretaria para entregar a relação dos pedidos
de destaque aos próximos Constituintes, para via
bilizar de uma forma mais rápida o trabalho. Ele
a entregaria antecipadamente e escolheria as que
quer que sejam votadas e as que não. O trabalho
seria muito mais rápido. Apressaria um pouco
mais.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Veja
V. Ex" que é esse o trabalho que nós já estamos
fazendo. Apenas a Presidência tem que ouvir...

O SR. ANTÔNIOCARLOS MENDES THAME
- Com licença. V. EX' não me entendeu. V. Ex"
perguntaria oficilamente. Só que ele já lhes daria
a relação, sem ficar...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - É isso
que estou fazendo, Constituinte.

Em votação a emenda do Constituinte Antônio
Carlos Mendes Thame de número 1184. Com
a palavra V. Ex" para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME- Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, nas emendas que, com muita proprie
dade, foram encaminhadas à Mesa, a respeito
de tentar resgatar o direito de todo trabalhador
brasileiro de, depois de trabalhar pelo prazo ne
cessário, adquirir os direitos a sua aposentadoria
e passar a receber, como valor dessa aposen
tadoria, salários, proventos, enfim, recursos em
quantidade, em valor que lhe permitam uma so
brevivência digna, nenhum deles, ou apenas al
guns, fizeram referências ao pagamento dos atra
sados. E, como o próprio governo reconhece e
reconheceu, num projeto de lei recentemente
aprovado pelo Congresso Nacional, desde 1979
os aposentados foram lesados de uma forma sub
reptícia, não às escondidas, escancaradamente,
e até hoje, em momento nenhum, esse valor o
Governo pensou em repor, E mesmo esse rea
juste que foi agora aprovado há algumas semanas
é um reajuste que não corresponde ao valor reá!
do que recebiam na época da aposentadoria: En
tão, se a emenda já aprovada do Constituinte Flo
riceno Paixão diz respeito ao futuro, ao que eles
receberão a partir de janeiro do ano que vem,
eu gostaria, com essa emenda, também, de dar
aos aposentados o direito de receberem de volta
pelo menos pelos 5 anos, já que a prescrição
se faz com 5 anos, aquilo que lhes foi retirado
por artifícios nos cálculos dos reajustes ano após
ano.

O SR. MENDES BOTELHO - Sr. Presidente,
pela ordem. Só pediria, já que se está tratando
da aposentadoria, se poderia apresentar aquela
proposta do Relator, que ele está me devendo
por ocasião do momento em que estávamos dls
cutmdo a aposentadoria, quando a discussão foi
transferida para um momento oportuno.

O SR. RELATOR (AlmirGabriel) -A sugestão
que registramos aqui é a seguinte: "Os benefícios
de prestação continuada, concedidos até a pro
mulgação desta Constituição, serão revistos a fim
de que seja restabelecido o valor real calculado
em salários mínimos à data da sua concessão".

Eu gostaria de registrar mais uma vez o enorme
conteúdo humanístico da proposta do nobre
Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame. To
davia, para nós ficaria extremamente dificilde aco
lhê-Ia, na medida em que o informe que nós dis
pomos é que existem hoje 11 milhões de aposen
tados, e existem 25 milhões de contribuintes. Ses
senta e quatro por cento dos contribuintes estão
entre os que ganham de um a três salários míni
mos. Eu temo que uma proposta como esta, que
foianalisada pelo nosso grupo, inclusive, do ponto
de vista econômico-financeiro, seja inviável,com-
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pletamente inviável para ser satisfeita. E, mais ain
da, acaba acarretando prejuízos muito grandes
para o que hoje a Previdência se propõe, e o
que, no futuro pretendemos que a seguridade
social permita fazer. Então, embora considere de
inteira justiça o que V.Ex' propõe, enquanto pro
posta, no meu entender o não-dimensionamento
real do quanto isso montaria - já que teria que
pagar a onze milhões de pessoas num prazo de
120 dias - poderia significar uma verdadeira dê
bâcle da Previdência Social e, nesse sentido, eu
não recomendaria a aprovação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME- V.Ex' me permite um apar
te? É só uma observação. Aqui a emenda não
propõe que a Previdência pague, mas que a União
pague e aloque os recursos à Previdência. Depois,
como não são todos, não é desde 79, só a partir
de 82 - os dados que nos foram apresentados
pelo Sr. Ministro da Previdência Social é de que
ficariam em duas vezes, mais ou menos, a ferro
via Norte-Sul - acredito que ficaria em, mais
ou menos, a metade do valor calculado por ele.

Já que estamos entrando numa nova fase de
contenção de despesas, num processo econô
mico até meados do primeiro semestre do ano
que vem numa situação econômica muito me
lhor, acredito que, em função desse otimismo
que hoje inunda a Nação, não há motivos para
deixarmos de ser generosos, nesse caso, já que
no caso do setor privado não fizemos essa mesma
análise, o setor privado vai poder arcar com aquilo
que nós consideramos injustiça para resgatar di
reitos dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação. Os que estiverem a favor dirão SIM, à
emenda do Constituinte Antômocarlos Mendes
Thame.

(procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SJIl1"
OS SRS. CONSTfJaINTES:

TItulares:
Adilson Motta - Benedita da Silva - Cunha

Bueno - Edme Tavares - Eduardo Jorge 
Eduardo Moreira - Floriceno Paixão - Geraldo
Alckmin - Hélio Costa - Joaquim Sucena 
Juarez Antunes - Maria de Lourdes Abadia 
Mattos Leão - Mendes Botelho - Nelson Seixas
- Osvaldo Bender - Renan Calheiros - Ronan
Tito - Ruy Nedel - Stélio Dias.

Suplentes:
AdemirAndrade - Anna Maria Rattes - Antô

niocarlos Mendes Thame - Raquel Cândido.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTfJUINTES:

lltulares:
Almir Gabriel - Augusto Carvalho - Carlos

Cotta - Carlos Mosconi - Célio de Castro 
Domingos Leonelli - Edmilson Valentim - fá

. bio Feldmann - Francisco Küter - Geraldo
Campos - Ivo Lech - José Carlos Sabóia 
José Elias Murad - Mansueto de Lavor - Mário
Uma - Paulo Paim - Ronaldo Aragão.

Suplente:
Raimundo Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 25
votos Sim. 18 Não. Rejeitada a emenda.

Passa-se à Emenda n° 214, do Constituinte Ruy
Nedel, que tem apenas esse pedido de destaque.

O SR. CONSmUlNTE RUYNEDEL - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, SI'"' e Srs, Constituintes. Era
intenção minha, pensei bastante, em não pedir
sequer uma preferência de destaque, mas não
poderia violentar a minha consciência. Para exem
plificar, vamos primeiro, para maior clareza, citar
a emenda. Ela é supressiva, referente ao artigo
52, pedindo a supressão do § 3°:

"O Poder Público pode intervir nos serviços
de saúde de natureza privada necessários ao
alcance dos objetivos da política nacional do
setor, bem como desapropriá-lo."

Eu queria lembrar que na Comissão 11 da Orga
nização do Estado, existe todo um capítulo, espe
cialmente para todos os problemas de desapro
priações em questão de intervenção. E este pará
grafo compromete, pois dá o superpoder da inter
venção, dá-nos a entender que o deixaria a setores
de terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo escalão
do Poder Público, ou, quiçá, nem do Poder Públi
co. Eu quero lembrar a todos os Constituintes
aqui presentes que quando da promulgação do
Ato Institucional n° 5, numa discussão intema na
cúpula do Poder, o então Vice-Presidente estava
sendo questionado e pressionado porque não
queria o Ato Institucional n9 5 e o Ministro MIlitar
o pressionou com esta pergunta: V.Ex'não confia
no Sr. Presidente da República? E a resposta foi
esta: "No Presidente eu confio, não confio é no
guarda do quarteirão."

Nós no Rio Grande do Sul temos um hospital
construído pelo Estado, evidentemente, na Capi
tal.Temos mais um complexo hospitalar, que por
um processo de intervenção passou para o Esta
do, na Capital, o restante são todas entidades,
na maioria absoluta, filantrópicas

O poder da intervenção, como diz muito bem
no capitulo específico da Comissão 11, é algo da
competência do Presidente da República; se não
nos cuidarmos, como Nova República, desse epi
sódio vamos sofrer uma corrente de interpreta
ções, as mais subjetivas, que vão nos possibilitar
intervenções nos mais variados setores pelos mo
tivos os menos interessantes. Neste setor da assis
tência médico-hospitalar tenho a profunda con
vicção que o poder diluído para as bases poderá
ser um grande germe de corrupção e de vícios
ou de vingança, onde um eventual médico chefe
de um posto do Inamps, ou um possível prefeito
ou até um chefe de SIM ou o superintendente,
por razões espúrias, venha aproveitar-se desse pu
nhal ditatorial e venha a proceder a atos públicos
que nos deixarão horrorizados no futuro.

Era basicamente isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação a emenda do Constituinte Ruy Nedel.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SJIl1"
OS SRS. CONSTfJaINTES:

TItulares:
Adilson Motta - Bosco França - Carlos Cotta

- Doreto Campanari - Edme Tavares - Eduar
do Moreira - Francisco Kuster - Geraldo Alck
min - Geraldo Campos - Hélio Costa - Ivo

Lech - Joaquim Sucena - Juarez Antunes 
Mansueto de Lavor - Maria de Lourdes Abadia
- Mário Lima - Mattos Leão - Osvaldo Bender
- Ronaldo Aragão - Ruy Nedel Dias.

Suplentes:
Mendes Thame - Raimundo Bezerra - Ra

quel Cândido.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTfJaINTES:

lltulares:
Almir Gabriel- Augusto Carvalho - Benedita

da Silva - Carlos Mosconi - Célio de Castro
- Domingos Leonelli - Edmilson. Valentim 
Eduardo Jorge - José Carlos Sabóia - José _
Elias Murad - Mendes Botelho Nelson Seixas ~

- Paulo Paim - Renan Calheiros - Ronan Tito
- Vasco Alves.

Suplentes:
Ademir Andrade e Anna Maria Rattes.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 24
votos SIM, 18 votos NÃO.

Rejeitada a emenda.
Em votação a Emenda n° 891, do Constituinte

Adylson Motta.
Com a palavra S. Ex'.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

A emenda que apresento, Sr. Presidente, ape
nas suprime uma expressão do inciso 11, do art.
11:

"A admissão ao serviço público, sob qual
quer regime, dependerá sempre de prova
prévia em concurso público de provas.

Parágrafo único. Será assegurado o
acesso funcional na carreira através de pro
moções ou provas internas e de títulos com
igual peso."

Sr. Presidente, pelo texto original, à semelhança
do que ocorria na Constituição de 1967, a admis
são ao serviço público, ou seja, a primeira investi
dura, dependeria de aprovação prévia em con
curso público de provas e títulos. Já defendi, na
Subcomissão, esta emenda e ela tem o sentido
de estabelecer um critério de igualdade e de justi
ça para o ingresso na função pública; porque é
sabido, Sr. Presidente, que muitas pessoas pas
sam o dia trabalhando para conseguirem concluir
um curso, estudando à noite, e há outros, que
têm pai abastado, uma série de facilidades que
lhes são favorecidas na estratificação social, e é
evidente que estes têm condições de frequentar
escolas mais sofisticadas e acumularem mais títu
los. Então, para o primeiro provimento, Sr. Presi
dente, para que todos tenham condições de com
petir igualmente, fica dispensada a prova de títu
los, que iria favorecer àqueles que têm melhores
condições financeiras, melhores condições so
ciais. Agora, depois de ingressar, aí valerão os
títulos para as promoções dentro da carreira. En
tão, o sentido dessa emenda é estabelecer um
critério altamente democrático, para que todos
tenham as mesmas condições quando do ingres
so na função pública. Porque, entre uma pessoa
de poucas condições e um de família abastada,
se valer para o ingresso a prova de título, vai entrar
exatamente aquele que menos precisa do empre
go, que é o que tem as melhores condições fínan-
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ceiras. Então, a mmha emenda tem esse sentido:
democratizar o ingresso na função pública.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação.

(Procede-se à votação.)
RESPONDEM À CHAMADAE VOTAM "SIM" OS
SRS. CONST!TilINTES:

ntulares:
Adilson Motta - Almir Gabriel- Augusto Car

valho - Benedita da Silva - Bosco França 
Carlos Cotta - Carlos Mosconi - Célio de Castro
- Cunha Bueno - Domingos Leonelli - Doreto
Camapanari - Edme Tavares- Edmilson Valen
tim - Eduardo Jorge - Fábio Feldmann - FIo
riceno Paixão - Geraldo Alckmin - Geraldo
Campos - Hélio Costa - Ivo Lech - Joaquim
Sucena - José Carlos Sabóia - José Elias Mu
rad - Júlio Costamilan - Mansueto de Lavor
- Maria de Lourdes Abadia - Mário Lima 
Mendes Botelho - Nelson Seixas - Osvaldo
Bender - Paulo Paim - Renan Calheiros - Ro
nan Tito - Ruy Nedel - Stélio Dias - Vasco
Alves.

Suplentes:
Ademir Andrade - Anna Maria Rattes - Men

des Thame - Raimundo Bezerra - Raquel Cân
dido.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Qua
renta e um votos a favor. Aprovada a emenda.

Passamos agora à Emenda na 767, do Consti
tuinte Geraldo Alckmin.

Tem a palavra S. Ex' para encaminhamento.

Solicitaria a S. Ex' que ocupasse outro micro
fone.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

É o único pedido de destaque nosso, e ele
refere-se à contagem recíproca do tempo de con
tribuição do trabalhador rural para a Previdência
Urbana e do trabalhador urbano para a Previdên
cia Rural. Hoje o que existe é que o trabalhador
se ele trabalhar 10, 15 ou 20 anos na atividade
rural, se ele vier para a cidade, a Previdência Social
não lhe conta nem um dia para efeito de aposen
tadoria - e o vice-versa também existe, embora
seja difícilo trabalhador urbano voltar à zona rural.
Se Deus quiser, com a reforma agrária em pleno
andamento, poderá ocorrer essa reversão da ativi
dade urbana para a rural. O nosso destaque é
para que exista essa contagem recíproca.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONST!TilINTES:

ntulares:

Adylson Motta - Almir Gabriel- Augusto Car
valho - Benedita da Silva - Bosco França 
Carlos Cotta - Carlos Mosconi - Célio de Castro
- Cunha Bueno - Domingos Leonelli - Doreto
Campanari - Edme Tavares - Edmilson Valen
tim - Eduardo Jorge - Fábio Feldmann - Flo
riceno Paixão - Francisco Küster - Geraldo
Alckmin - Geraldo Campos - Hélio Costa 
Ivo Lech - Joaquim Sucena - José Carlos Sa
bóia - José Elias Murad - Juarez Antunes -

Júlio Costamilan - Mansueto de Lavor - Maria
de Lourdes Abadia - Mário Lima - Mendes Bo
telho - Nelson Seixas - Osvaldo Bender - Pau
lo Paim - Renan Calheiros - Ronan Tito 
Ruy Nedel - Stélio Dias - Vasco Alves.

Suplentes:

Ademir Andrade - Anna Maria Rattes - Men
des Thame - Raimundo Bezerra - Raquel Cân
dido.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 43
votos sim. Aprovada a emenda.

Passaremos agora à Emenda na685, do Consti
tuinte Stélio Dias.

Dou a palavra ao Relator, Constituinte Almir
Gabriel, para a Emenda no 685, do Constituinte
Stélio Dias.

O SR RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, acolho a emenda do
Constituinte Stélio Dias na medida em que ela
repara uma injustiça cometida em relação aos
servidores públicos, especialmente no que tange
aos professores.

Eu recomendaria ao Plenário que votasse
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vamos
à votação. Diz a emenda que os professores ad
juntos, ocupantes de cargo ou emprego, das insti
tuições de ensino superior do Sistema Federal
do Ensino Público, pertencentes à categoria de
Professor-Adjunto 4, há mais de dois anos, com
pletados na data da promulgação desta Consti
tuição, serão classificados na categoria de Profes
sor Titular e fixados em quadro próprio suple
mentar, com todos os direitos e vantagens da
carreira, sendo extinto esse quadro progressiva
mente, com vacância de seus ocupantes.

Em votação.
(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONST!TilINTES:

ntulares:

Adilson Motta - Almir Gabreiel- Agusto Car
valho - Benedita da SIlva - Bosco França 
Carlos Cotta - Carlos Mosconi - Célio de Castro
- Cunha Bueno - Domingos Leonelli - Doreto
Campanari - Edme Tavares - Edmilson Valen
tim - Fábio Feldemann - Floriceno Paixão
Francisco Kuster - Geraldo Alckmin - Geral
Campos - Hélio Costa - Ivo Lech - Joaquaim
Sucena - José Carlos Sabóia - José Elias Mu
rad - Juarez Antunes - Júlio Costamilan 
Mansueto de Lavor - Maria de Lourdes Abadia
- Mário Uma - Mendes Botelho - Nelson Sei
xas - Osvaldo Bender - Paulo Paim - Renam
Calheiros - Ronan Tito - Ruy Nedel - Stélio
Dias - Vasco Alves.

Suplentes:

Ademir Andrade - Anna Maria Rattes - Men
des Thame - Raimundo Bezerra - Raquel Cân
dido.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 42
votos sim. Está aprovada a emenda.

Em votação a Emenda na 696-1, do Consti
tuinte Bosco França.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes. Bosco França se refere

à questão relativa a possibilidade a propositura
do Constituinte de ter mais de uma aposentadoria,
desde que não seja da mesma origem. Antes,
nós tínhamos colocado que estaria vedada toda
a acumulação de aposentadoria e, no caso, S.
Ex' propõe que sejam ressalvadas as existentes.

Sou a favor.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Cunha Bue
no.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Eu
gostaria de perguntar se não podíamos juntar ou
tras propostas para votar em globo. Para facilitar,
aquelas emendas com cujo teor o Relator esti
vesse de acordo nós votaríamos em bloco, para
ganharmos tempo. Essa é a sugestão que faço;
aliás, já tivemos sugestões do Sr. Relator e já estão
selecionadas aquelas com as quais S. Ex' está
de acordo. Talvez pudéssemos facilitar o trabalho,
Sr. Presidente.

O SR. RELATOR(AlmirGabriel) - Eu gostaria
de relacioná-las e propor ao Sr. Presidente que
mandasse separar cada uma delas, a fim de que
se pudesse, realmente, votar em bloco e, sendo
o caso, poderia ler o enunciado de cada qual.

Do Constituinte Adylson Motta, a 1105-1; do
Constituinte Osvaldo Bender, a 730-3 sendo que
quanto à 731, que foi proposta, pelo que senti,
não existiriaconsenso. Teria de ir à votação. Então
do Constituinte Bosco França, já foivotada, 996-1;
do Constituinte Stélio Dias, que já foi votada, é
a 685-6; do nobre Constituinte Antônio Carlos
Mendes Thame, 1280-5, 1323-2, 1277-8.

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Está muito depressa. Nós gostaríamos de com
pulsar os avulsos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Nobre
Constituinte Floriceno Paixão, nós apenas esta
mos selecionando, porque é uma solicitação feita
pelo Constituinte Cunha Bueno, para que as
emendas fossem votadas em globo. A Presidên
cia, depois de selecionar,vai enunciar cada uma
delas.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Do nobre
Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame são
as emendas 1280, 1323 e 1267-8.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME- Sr. Relator, por solicitação
do nobre colega Constituinte Fábio Feldmann e
com respeito a sua longa experiência na área de
ecologia, eu gostaria de retirar a Emenda na 1323.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Estou de
acordo.

A emenda do nobre Constituinte Nelson Seixas,
303-2.

O SR. CONSmUINTE RAIMUNDO REZENDE
-Já foi negociada, ao invés de educação básrca
para as pessoas deficientes, serra educação em
todos os níveis.

Portanto, pode retirar a emenda de Nelson Sei
xas.

O SR. RELATOR(AlmirGabriel) - As do Cons
tituinte Cunha Bueno, 1006-3, 979-1, 1017-9,
963-4 e 976.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr
Presidente, eu gostaria de retirar os pedidos
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960-0, 1001-2 e 1005-5, para facilitar o anda
mento dos trabalhos.

O SR. PRES[DENTE (Edme Tavares) - A
Emenda 1001-2?

OSR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO-Vou
retirar as Emendas 1001-2,960-0 e 1005-5

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
tem as Emendas 979-1, 976-6, estão sendo reti
radas.

O SR CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Re
tiro, também, Sr. Presidente, aquelas já enuncia
das pelo Relator.As demais estão prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
sulto ao nobre ConstituinteFábio Feldmann sobre
a sua Emenda 605.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Sr. Presidente, essa emenda é uma reivindicação
do Movimento Ecológico Brasileiro e uma reivin
dicação dos movimentos pacifistas e ecológicos
do mundo inteiro. Trata da proibição das usinas
nucleares no território brasileiro.A Subcomissão
de Saúde, Seguridade e MeioAmbiente teve opor
tunidade de ir até Angra dos Reis, onde verificou
as condições daquela usina. Depois do acidente
de Chemobyll na União Soviética, ficou provado
que não existe nenhuma usina nuclear segura.
A única usina nuclear segura é aquela que ainda
não foi construída. Além do que, um acidente
nuclear na usina de Angra dos Reispoderia conta
minar, com radioatividade, 32 milhões de habi
tantes no eixo de São Paulo ao Rio de Janeiro.
Conversando com o nobre Constituinte Ronan
Tito,que foi um dos membros da Comissão Parla
mentar de Inquérito falamos sobre o problema
nuclear, sobre a problemática do programa nu
clear brasileiro.Além disso, um dos aspectos que
envolvem a minha emenda é aquele que se refere
à proibição expressamente dos artefatos bélicos
nucleares. E todos aqueles que têm afinidade com
o programa nuclear brasileiro, que o conhecem,
sabem que o programa nuclear brasileiro tem
finalidades bélicas. Então, a minha emenda pro
cura, na realidade, proibir as usinas nucleares no
território brasileiro e proibir o artefato bélico nu
clear.

Eu gostaria de fazer um apelo aos nobres Cons
tituintes, aqui reunidos; realmente, se houver uma
catástrofe nuclear em Angra dos Reis,nós estare
mos comprometendo 32 milhões de brasileiros
e, além disso, nós estaremos comprometendo
essa geração e futuras gerações. Parece-me que
é uma questão maior que muitas vezes tem sido
obscurecida neste País. Portanto, faço um apelo
aos Constituintes, um apelo pela vida. Que, pela
vida,eles votem a favordessa emenda e que lutem
no plenário por essa emenda. (Palmas.)

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Nobre
Constituinte Fábio Feldmann, eu gostaria de colo
car para V. Ex' e para todo o plenário: V. Ex'
foio mais insistente, persistente Constituinte, bus
cando colocar exatamente o texto no qual V. Ex'
teve enorme contribuição. Uma das minhas maio
res preocupações foia quantidade de artigos que
nós poderíamos ter no conjunto. Então, na minha
idéia, toda vezque uma matéria já estivesse expli
citada num determinado artigo, incluí-loainda ex
plicitando, ou analisando ou mais é uma redun
dância. Se está escrito que é apenas para fins

pacíficos, e nós acrescentamos um dado que não
haviana sua proposta, que seria feita a verificação
através do Congresso Nacional e o Congresso
Nacional poderia chamar cientistas de ilibada
competência e honestidade para acompanharem
os programas - já que, antes, estava-se mencio
nando apenas o Congresso Nacional onde, pelo
que sei, não existem técnicos que conheçam essa
área de energia nuclear com suficiente compe
tência para acompanhar esses programas - esse
acréscimo poderia ser eliminado.

Nomeu ponto de vista,compreendo a sua insis
tência. No meu entender, pode até ser submetida
a votos e posso até ser derrotado, não tem ne
nhum problema, mas acho que é uma insistência
que resulta em ampliar mais o nosso relatório
e vamos terminar com mais artigos do que a
soma dos artigos de todos os relatórios que nos
foram apresentados. Então, esse é o apelo que
eu gostaria de lhe fazer e não gostaria de manter
o debate. Acho que nós estamos querendo abre
viar e eu gostaria de, se fosse o caso, submetê-lo
a votação e tudo bem.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN -
V. Ex' concede-me um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex'
está com a palavra, como autor da emenda. É
a única e a última emenda que será votada, por
que, posteriormente, em face do requerimento
para que seja votada em globo, nós passaremos
a votar todas as emendas, após esta, engloba
damente.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Eu gostaria, apenas, de fazer uma oservação,
porque, na semana passada, foi noticiado, na Fo
lha de S. Paulo, que uma partida de carne expor
tada para os Estados Unidos foi rejeitada, porque
ela continha altos índices de radioatividade.Prova
velmente, essa carne foi a carne importada da
Europa e que foi livremente comercializada aqui.
Então, transmito esse fato aos Constituintes para
entenderem o significado e a amplitude de uma
tragédia nuclear particularmente se ocorresse no
Brasil, pois afetaria uma grande massa da popu
lação civil.

O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Em
votação.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTITU[NTES:

litulares:

AdilsonMotta- Augusto Carvalho- Benedita
da Silva- Bosco França - Carlos Cotta - Car
[os Mosconi - Célio de Castro - Cunha Bueno
- Domingos Leonelli - Doreto Campanari 

Edme Tavares - Eduardo Jorge - Fábio Feld
mann - Floriceno Paixão - Francisco Coelho
- GandiJamil-Geraldo Campos - HélioCosta
-Ivo Lech-JacyScanagatta -Joaquim Suce-
na - José Carlos Sabóia - Juarez Antunes 
Júlio Costamilan - Mansueto de Lavor- Mário
Lima - Mendes Botelho - Nelson Seixas 
Osvaldo Bender - Paulo Paim - Renan Calhei
ros - Ronan Tito - Ruy Nedel - Stélio Dias
- Vasco Alves.

Suplentes:
Ademir Andrade - Anna Maria Rattes - Men

des Thame - Raquel Cândido.

RESPONDEMÀ CH4M4DA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTTTil/NTE:

litulares:
Almir Gabriel - Edmilson Valentim - José

Elias Murad - Mariade Lourdes Abadia.
Suplente:

Raimundo Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - 38
votos sim, 5 não. Está aprovada a emenda.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN 
Agradeço aos Constituintes em nome da vida
(Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares) -Agora,
em face de um requerimento de solicitação para
votação em globo, a Presidência vai passar a ler
as emendas: 889 de AdylsonMotta, que diz:"Ne
nhum parente de segundo grau, em linha direta
ou colateral, consangüíneo ou afim, de qualquer
autoridade poderá ocupar cargo ou função de
confiança, inclusive sob contrato, em organismo
a ela subordinado, na administração direta ou in
direta."

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente, eu gostaria que essa emenda, pela
semelhança com a emenda do nobre Constituinte
Mendes Botelho, seja considerada de autoria de
nós dois.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares) - Cunha
Bueno, 963, diz: "Voluntariamente, a partir dos
10 anos de trabalho, a qualquer momento, desde
que requerida pelo trabalhador, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço."

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Mais uma vez, por gentileza, eu gostaria que
lesse a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - "Vo
luntariamente, a partir dos 10 anos de trabalho,
a qualquer momento, desde que requerida pelo
trabalhador, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço."

Cunha Bueno, 1017, diz: "Ficam isentos do
recolhimento de taxa de contribuição previden
ciária as instituições beneficentes de assistência
social que atendam às exigências da lei. A outra,
Cunha Bueno, n°979, diz:"Não incidiránenhuma
forma de imposto sobre proventos de aposen
tadoria e pensões".

Cunha Bueno, n° 1006: "A União, os Estados
e os Municípios, ouvido o Poder Legislativo, po
dem estabelecer, ainda que cumulativamente,
restrições legais e administrativas, visando a pro
teção ambiental e a defesa dos recursos naturais,
indenizando em moeda corrente os proprietários
na razão direta das limitações a serem estabe
lecidas".

Antônio Carlos Mendes Thame, 1267, diz: "A
indenização acidentária não exclui a do direito
comum, no caso de dolo ou culpa do empre
gador".

Antônio Carlos Mendes Tharne, 1280, dIZ: "A
instalação e a ampliação de usinas nucleares, de
usinas hidrelétricas de grande porte, de indústrias
de alto potencial poluidor e de depósitos de rejeito
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nucleares, após consulta plebiscitária à comuni
dade local e interessada".

Bosco França, diz: "É vedada a acumulação
de aposentadorias, ressalvadas as já existentes".

Osvaldo Bender, 731, diz: "É concedida a anis
tia a todos que, no período compreendido". Não
deu para entrar.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, essa é para votação individual?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pois
não.

Adylson Motta, 1105, dIZ: "Sofrer invalidez per
manente, por acidente em serviço, por moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incu
rável, especificada em lei".

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO-Não
vi a minha emenda dos 5 anos.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, há mais uma, a 730.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vou
colocar em votação a que não está incluída.

Na 730, o texto é o seguinte: "Àspatentes milita
res, com as prerrogativas de direitos e deveres
a elas inerentes, são garantidas, em toda pleni
tude, aos oficiais da ativa, da reserva e aos refor
mados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e
uniformes militares. Os uniformes serão usados
na forma que a lei determinar".

O autor é o nobre Constituinte Osvaldo Bender.

O texto da emenda do Constituinte Cunha Bue
no é o seguinte:

"A todo cidadão brasileiro, com mais de
65 anos, mdependente de prova de reconhe
cimento de contribuição previdenciária, a
União pagará um salário mínimo, a título de
aposentadoria, desde que não tenha outra
fonte de renda."

Em votação a emenda do Constituinte Osvaldo
Bender, rr 731.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, quando nós
votamos, na Subcomissão, o relatório da anistia
proposta pelo Relator, nobre Constituinte Geraldo
Campos, na oportunidade, nós tínhamos apresen
tado uma emenda supressiva e dizíamos que vol
taríamos com uma emenda 'que satisfizesse am
bas as partes, especialmente os que estão pleí
teando a anistia. Uma vez que a anistia já foi con
cedida em 1979 nós apenas alteramos as expres
sões de punições administrativas e a reintegração.
Só isso que altera e o período a que se refere
é de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto
de 1979. A reintegração será, é possível, desde
que a critério da administração pública.

Sr. Presidente, nós, realmente, queremos ver
aprovada a emenda no lugar da proposição do
Relator, que não altera em muito. Veja:nós apenas
nos referimos a puruções políticas e não poderia
mos incluir punições administrativas. A propo
síçâo também, no relatório, se refere a 1987. Mas
veja que, de 1979 a 1987, não houve atos de
exceção. Então, também não se justifica. A reinte
gração, também, para isso, o Exército tem hierar
quia e, evidentemente, são necessários, para pro
moções, os devidos cursos, enfim, isso ficaria a

_.sritério da própria administração pública.

Era apenas o que queríamos dizer, Sr. Presi
dente.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte, para se ma
nifestar.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, o art. 28 do Substitutivo do
nosso Relator, Constituinte Almir Gabriel, aperfei
çoou a proposta inicial de anistia, que era com
posta de um artigo, com 7 parágrafos, para o
que hoje consta no substitutivo, apenas resumido,
no caput do artigo. Concede uma anistia para
aqueles que foram punídos por motivação exclu
sivamente política. É uma anistia ampla, geral e
irrestrita, igual à que foi dada no ano de 1934,
quando da promulgação da Carta editada naquele
ano. Nós nos colocamos contra a proposta apre
sentada pelo nobre Constituinte Osvaldo Bender,
porque, nos termos em que está colocada, a anis
tia deixa de existir e continua sendo parcial, como
foi em 1945, em 1979 e em 1985. é apenas arre
medo. Vejam, Srs. Constituintes, que nos termos
recomendados pelo Constituinte Osvaldo Bender
a anístia fica condicionada à exclusiva iniciativa,
competência e critério da administração pública.
Uma anistia com tal condicionamento, não é anis
tia; ela fica tão limitada que, seguramente e princi
palmente, os Ministros militares jamais deixarão
quem quer que seja ser anistiado. Nós apelamos
para que a proposta constante do substitutivo do
nosso Relator seja aprovada como está, e rejeitada
a emenda do Constituinte Osval do Bender. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Sr. Presidente, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra.

A SRA.CONSTITUINTE RAQUELCÂNDIDO
Eu gostaria de fazer um apelo e endossar as pala
vras do orador que me antecedeu, para que esse
problema da anistia fique definitivamente esclare
cido nesta Assembléia Nacional Constituinte. li
berdade se consegue plenamente ou não se tem
liberdade. Fiquei e estou aqui para cumprir uma
tarefa que temos a obrigação de resgatar nesta
hora. Quero tão-somente não me opor à proposta
do companheiro Osvaldo Bender, mas me somar
ao Constituinte que me antecedeu, para que vote
mos com o nosso Relator.

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL - Sr. Pre
sidente, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL- Chamo
a atenção ao art. 28, na parte em que me parece
poder quebrar a pirâmide hierárquica das Forças
Armadas, onde cita: "assegurada a reintegração,
com todos os direitos e vantagens inerentes ao
efetivo exercício, presumindo-se safisfeitas todas
as exíqêncras legais, estatutárias da carreira civil,
militar e etc". Parece-me que, para reassumir,
quem era oficial, teria de ir a General, porque

existe um limite de faixa etária entre os postos
militares, dentro da carreira, da hierarquia. E, aí,
vem a questão da votação e perguntaria: existe
uma outra emenda a respeito que altere esse art.
28?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
processo de votação, não.

Em votação.
(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONST!TilINTES:

TItulares:
Adilson Motta - Carlos Cotta - Doreto Cam

panari - Edme Tavares - Geraldo Alckmim 
Osvaldo Bender - Ruy Nedel - Stélio Dias.

RESPONDEM À CfiAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONST!TilINTES:

TItulares:
Almir Gabriel- Augusto Carvalho - Benedita

da Silva - Bosco França - Carlos Mosconi 
Célio de Castro - Cunha Bueno - Domingos

Leonelli - Edmilson Valentim - Eduardo Jor
ge- Fábio Feldmann - Floriceno Paixão 
Francisco Kuster - Geraldo Campos - Hélio
Costa - Ivo Lech - João Cunha - Joaquim
Sucena - José Carlos Sabóia - José Elias Mu
rad Juarez Antunes - Júlio Costamilan - Man
sueto de Lavor - Maria de Lourdes Abadia 
Mário Lima - Mendes Botelho - Nelson Seixas
- Paulo Paim - Renan Calheiros Ronan Tito
- Vasco Alves.

Suplentes:
Ademir Andrade - Anna Maria Rattes - Rai

mundo Bezerra - Raquel Cândido

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares)-9votos
"sim", 34 "não". A emenda foi rejeitada.

A Presidência passa à votação, englobadamen
te, das seguintes emendas: 976, 889, 963,1017,
179,1006,1267,1280,696,1005 e 730.

Em votação.

O SR. CONSTITUINTE BOSCO FRANÇA 
Pela ordem, Sr. Presidente.

Eu gostaria que V.Ex' me informasse o número
da emenda do Constituinte Bosco França, isto
é, a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A
emenda de V.Ex' é de número 696.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Soli
cito ao Sr. Secretário da Mesa que proceda à
chamada.

(Procede-se à chamada)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONST!TilINTES:

TItulares:
Adilson Motta - Almir Gabriel- Augusto Car

valho - Benedita da Silva - Bosco França 
Carlos Cotta - Carlos Mosconi - Célio de Castro
- Cunha Bueno - Domingos Leonelli - Doreto
Campanari - Edme Tavares - Edmilson Valen
tim - Eduardo Jorge - Fábio Feldmann - Ao
riceno Paixão - Francisco Kuster - Geraldo Alc
kimin - Geraldo Campos - Hélio Costa - Ivo
Lech - Joaquim Sucena - José Carlos Sabóia
.- José Elias Murad - Juarez Antunes - Júlio
Costamilan - Mansueto de Lavor - Maria de
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Lourdes Abadia - Mário Lima - Mendes Botelho
- Nelson Seixas - Osvaldo Bender - Paulo
Paim - Renan Calheiros - Ronan Tito - Ruy
Nedel - Stélio Dias - Vasco Alves.

Suplentes:
Ademir Andrade - Anna Maria Rattes - Rai

mundo Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vota
ram "sim" 41 Srs. Constituintes.

As emendas foram aprovadas. (Palmas)

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, eu faço questão de dar um depoimento
a todos. Ao lado de agradecer a colaboração e
o patriotismo de todos os companheiros, mem
bros dessa Comissão, eu gostaria que nós tam
bém déssemos uma salva de palmas ao nosso
Presidente, que conduziu com minta sabedoria
esse trabalho. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Este
Presidente apenas sai daqui consagrado, porque,
aqui, o que presidiu foi o cumprimento da lei.
Acho que esta Comissão da Ordem Social cum
priu a sua destinação histórica, aprovando maté
rias da maior importância para a vida social da
Nação brasileira. Daí por que eu acho que venceu
aqui o espírito público; venceu a sociedade brasi
leira; venceu, sobretudo, a democracia brasileira.
(Palmas.)

Esta Presidência tem que registrar o esforço,
a abnegação, o cumprimento do dever de todos
os assessores, que, desde o primeiro momento,
contribuíram para o êxito da nossa Comissão.
(Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presdiente, Srs. Relator, Srs. VIce-Presidentes, Sr'
e Srs, Constituintes:

Chegou, do interior de Minas, hoje, uma pessoa
amiga. Ela veio de uma escola com a qual, quan
do fui Secetário do Trabalho, pude celebrar urr
convênio e criar 250 vagas para filhos de trabalha
dores rurais, bóias-frias, pequenos agricultores.
E temos lá uma pessoa muito especial; o Tião.
O Tião é o faz-tudo na escola, é a alma na escola
E a Terezinha quando vinha para cá, falou para
o Tião: "- Tião, o que é que você quer falar
para o Ronan?" Ele falou: "- D. Terezinha, fala
para o Ronan para arranjar um pouquinho de
esperança para nós, porque a coisa está ruim."

Arranjar um pouquinho de esperança eu acho
que é o que a sociedade brasileira precisa. O
maior literato italiano concebeu o inferno, e escre
veu, na porta do inferno: "Lasciatte ognl spe
rama, o voi chentrate". A ausência da espe
rança é o inferno, segundo Dante A1ighieri. E a
população brasileira, e principalmente os traba
lhadores, vive um momento de desesperança, e
cabe a nós restituir a eles, ainda que uma parcela
pequena de esperança. Na hora em que nós apro
vamos a estabilidade, eu achei que eu podia gritar
para o Tião: "Tlão, toma aqui um pouquinho de
esperança". Na hora em que nós aprovamos o
direito de greve, eu tinha vontade de gritar: "Tião,
há mais um pouquinho de esperança". Na hora
em que desatrelamos os sindicatos do Governo
e botamos os sindicatos livres, eu tive vontade

de falar para o Tião e para todos os Tiãos desse
Brasil: "Olha um pouco de esperança." Na hora
em que nós aprovamos as 40 horas de jornada
de trabalho, eu tive vontade de gritar:" Tíão, há
mais um pouquinho de esperança." Na hora em
que nós, todos unidos, aprovamos a proteção do
índio, nosso irmão, a partir do primado do respeito
à Nação indígena, eu gostaria de gritar para os
Tiãos lá da selva: "Olha um pouquinho de espe
rança de vida também." E assim foi prolongado.
Confesso para V. Ex' pois parece que não trans
miti, mas, um momento de emoção extraordinária
que tive aqui foi no momento em que nós aprova
mos e dissemos "não", dissemos "não" definitiva
mente ao acordo nuclear, à energia nuclear. (Pal
mas.) Aí, nós restabelecemos a esperança para
a vida, e para a vida em abundância, sem ameaça
da energia nuclear, porque quem pensa na ener
gIa nuclear, dessa maneira radical, de não acei
tá-Ia de qualquer forma, pensa na ecologia como
um todo, e a ecologia é a vida. O dia em que
ela acabar, nós acabamos juntos, e disso nasceu
a esperança.

Dante A1ighieri, aqui, nesse momento, construí
mos um pouco de esperança, esperança para
os Tiãos, para as Marias, para os nossos irmãos,
para os trabalhadores do Brasil, Muito obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 4 horas e 37mi
nutos..)

4" Reunião Extraodinária da
Comissão de Sistematização

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas
e quatro minutos, no Plenário da Câmara dos
Deputados, reumu-se a Comissão de Sistema
tização, sob a Presidência do Senhor Constituinte:
Afonso Arinos, presentes os seguintes Senhores
Constituintes: Prisco Viana, Plínio de Arruda Sam
paio, Inocêncio Oliveira, Adosfo Oliveira Raimun
do Bezerra, Egídio Ferreira Lima, Ademir Andra
de, Antônio Carlos Konder Reis, Fernando Gaspa
rian, Sigmaringa Seixas, João Calmon, Alceni
Guerra, Fernando Lira, Paulo Pimentel, Brandão
Monteiro, Jarbas Passarinho, Aluízio Compos,
Nelson Jobim, Sandra Cavalcanti, Virgildásio de
Senna, Siqueira Compos, Roberto Freire, Hoa
roldo Lima, Manoel Moreira, José Richa, Mário
Lima, Edme Tavares, Renato Vianna, José San
tana de Vasconcellos, Carlos Sant'Anna, Haroldo
Sabóia, Celso Dourado, Francisco Rossi, Wilson
Martins, José Luiz Maia, Francisco Pinto, Christó
vam Chiaradia, Cid Carvalho, Lysâneas Maciel, Jo
sé Freire, José Genoino, Afonso Arinos, Euclides
Scalco, Jonas Pinheiro, Adylson Motta, Paes Lan
dim, Marcos Lima, Mozarildo Cavalcanti, Antônio
Manz, Chagas Rodrigues, José Costa e Hugo Na
poleão. Estiveram presentes, também, os Senho
res Constituintes, não-membros, Raul Ferraz, Jor
ge Arbage, Vivaldo Barbosa, Jofran Frejat, Jesus
Tajra, Mello Reis, Moisés Pimentel e Áureo Mello.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos, anunciando que
cópia da Ata da reunião anterior foi distribuída

aos presentes, tendo sido dispensada a sua leitura,
e leu avisos referentes ao processo de recebi
mento de emendas ao Anteprojeto do Relator,
especificando o prazo, local e horário para esse
procedimento. Não se encontrando presente o
Relator, Constituinte Bernardo Cabral, o Senhor
Presidente convidou o Senhor Constituinte Nel
son Jobim para substituí-lo, durante a reunião,
e ofereceu esclarecimentos sobre os prazos desti
nados ao uso da palavra pelo Relator, por autor
de proposição, pelos membros e demais Consti
tuintes, com a admissão de apartes, por até um
mínuto. Concedida a palavra ao Constituinte Nel
son Jobim, na conformidade do convite formu
lado para substituir o Relator, a Senhora Consti
tuinte Sandra Cavalcanti levantou questão de or
dem chamando a atenção para o fato de que
o Regimento Interno da Assembléia não alude
às figuras de Relator Substituto, Relator Adjunto
ou Relator Auxiliar, sendo tais figuras criação dos
que se decidiram ajudar no trabalho da relato na,
ão regimental ou fala o Relator". Respondendo
à questão de ordem, o Senhor Presidente apre
senta pedidos de desculpas ao Relator designado,
pela bondade de aceitar a incumbência, porque
o desejo que o animava ao fazer o convite foi
o de não atrasar o andamento dos trabalhos. So
bre o mesmo assunto falou, ainda, o Constituinte
Egídio Ferreira Lima, que defendeu poder o Presi
dente da Comissão, sem cometer desobediência
ao Regimento, designar um Relator Substituto,
especialmente no caso. Com a palavra, o Senhor
Constituinte Adylson Motta reapresentou questão
de ordem sobre a participação do suplente nos
trabalhos da Comissão, em razão da sua discor
dância entre o que afirmou, na reunião realizada
no dia dez do corrente, o então Presidente em
exercício, Constituinte Aluízio Compos, e o que
registrava a Ata respectiva. O Senhor Presidente
assegurou que o Suplente partidário assume a
vaga, nas reuniões, desde que ausente o membro
titular integrante do mesmo Partido. Em seguida,
em questão de ordem, falaram os Senhores Cons
tituintes Adolfo Oliveira e Sandra Cavalcanti,
quando indagaram sobre a natureza das emendas
a serem apresentadas à matéria da competência
da Comissão da Família, da Educação, Cultura
e Esportes, da Ciência e da Tecnologia e da Co
municação. Retomando a palavra, o Senhor Presi
dente assegurou que examinaria a questão e o
mais rapidamente possível oferecerá a resposta
cabível, prosseguindo, o Senhor presidente decla
rou iniciada a discussão do Anteprojeto apresen
tado pelo Relator, anunciando que a lista para
inscrição encontrava-se sobre a Mesa à dispo
sição dos interessados. Falou, a seguir, o Senhor
Constituinte José Genoino, abordando a questão
da abertura ou não a todos os Constituintes, da
possibilidade de apresentarem emendas ao Ante
projeto, sobre o que respondera o Senhor presi
dente que, mediante entendimentos havidos, e
diante de posicionamento do Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte sobre o assunto,
serão recebidas todas as emendas que chegarem
à Mesa. Sobre o mesmo assunto falou o Senhor
Constituinte Adolfo Oliveira, tendo este Parlamen
tar solicitado a distribuição de cópias do Ofício
do Presidente Ulysses Guimarães à Presidência
da Comissão facultando aos constituintes não
membros apenas a possibilidade de levantarem
questão de ordem, sem direito à apresentação
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SINOPSE DAS PROPOSTAS DE EMENDAS DE COMPATIBIliZAÇÃO E ADE9a4ÇÃO DO

ANTEPROJETODE CONSTlTUIÇAOAPRESEN-TADAS PELO RELA TOR ADJUNTO WILSON

MARTINS.

Atenciosamente, - Maria Laura Coutinho,
Secretária.

mês, o Senhor Presidente Constituinte Afonso Ari
nos determinou fôsse encaminhado para conhe
cimento de V.Ex"documento, em anexo

Comissão de Sistematização

Ofício S - N° 086/87 Brasília, 28 de junho de
1987

Senhor Constituinte,
Atendendo solicitação do Senhor Constitumte

Wilson Martins, na reumão do dia 28 do corrente

supressivalmodiftcativa

Natureza da Emenda

supressiva

supressivalmodiftcativa

supressivalmodifIcativa

supressiva

supressivalmodiftcatlva

supressivalmodifIcativa

supressivalmodiftcativa

supressiva

supressiva

modiftcativa

modIficativa

modiftcativa

aditiva

Matéria

Excluir a expressão "um" antes de Estado e
a locução "de direito" depois de democrático,
por redundância

Suprimir o texto tendo em vista seu caráter
discursivo e supérfluo, além do que a idéia está
contida no sistema do anteprojeto.

Suprimir o artigo porque na democracia, por
razões óbvias, o Estado é o meio de realização
dos interesses coletivos, sendo desnecessária
uma afírmação expressa

Suprimir a locução "são os pnncípaís", depois
de judiciário, tendo em vista que o legislativo o
executivo e o judiciário, são os únicos órgãos da
soberania nacional, não havendo razão para afír
mar que são os principais quando são os únicos.

Suprimir o dispositivo porque meramente dis
cursivo e supérfluo, e a idéia está implícita no
sistema adotado pelo Anteprojeto.

Excluir os incisos referidos porque são mera
mente discursivos, supérfluos e vinculam ídéias
que estão amplamente contidas no sistema.

Suprimir o inciso 11 porque não se coaduna
com a boa técnica, sendo meramente discursivo
e supérfluo.

Suprimir o artigo e os incisos, uma vez que
a Constituição está sendo feita para o Brasil e
não para o MUNDO. O Poder Constituinte Nacio
nal não pode ditar regras para outras nações.

Incluir a idéia do § 1°, no "caput", supressiva
após "Congresso Nacional", incluindo-se a ex
pressão "no prazo de trinta dias", visando o enxu
gamento do texto. O § 2°, passa a ser parágrafo
único.

Acrescer após "vida": "ressalvados os direitos
do nascituro". A Constituição não pode olvidar
o sistema tradicional do direito de família pátrio,
que sempre consagrou proteção ao nascituro.

Excluir o dispositivo porque a idéia está contida
no sistema do Anteprojeto e especialmente na
alínea "d" do mesmo inciso.

Suprimir a norma porque a idéia está com
preendida no sistema e demais dispositivos, sen
do redundante.

Dar nova redação ao texto, em homenagem
à boa técnica legislatIva:

"A lei deflnírá o crime de tortura, insusceptível
de anistia, observadas a ínafíançabílídade e imo
prescrítíbílídade.'

Dar nova redação ao texto em homenagem
à boa técnica legislativa:

"A lei defínírá os crimes de-atentados aos direi
tos e liberdades fundamentais e os de discrimi
nação racial e étnica, observadas a ínafíançabi
lidade e írnprescrítíbílídade.'

Artigos

2°,1V

13,I,H

13,I,i

13,IJI,d

13,1, e

11

6°;1, 11, 111, IVe V.

13,I,a

12

Brasília-DF, Sala das Sessões, em 28 de junho
de 1987. - Constituinte Wilson Martins, Relator
Adjunto.

Nestes termos,
P. deferimento.

de requerimento ou emendas. O Senhor Consti
tuinte Wilson Martins, com a palavra, requereu
à Presidência que determinasse o lançamento nas
notas taquiqráfícas e distribuísse aos demais
membros ínteqrantes da Comissão o teor de do
cumento que apresentava, contendo sinopse das
emendas de compatibilização e adequação que
está elaborando, em estudo do Anteprojeto de
Constituição, na condição de Relator Adjunto. O
Senhor Constituine Ademir Andrade, falando a
seguir, manifestou sua preocupação com o calen
dário elaborado para a discussão e votação do
Anteprojeto, e sugenu que fosse ouvido o Relator
Substituto designado, Constituinte Nelson Jobim,
para que fizesseuma explanação sobre o trabalho.

- Com a palavra, o Senhor Constituinte Aluizio
Campos, abordando a questão do calendário, afir
ma que as colocações do Constituinte Ademir
Andrade se encontram solucionadas, na forma
do estabelecido nas normas internas da ComIS
são. Falaram amda, na reunião, os Senhores
Constituintes Inocêncio Oliveira, que sugeriu o
retorno da Comissão ao Plenário do Senado Fe
deral e que as reuniões que se realizavam, fora
do horário regimental, sejam consideradas ex
traordinárias e, por último, José Genoino, em po
sicionamento quanto à reunião, consultando se
haverá uma reunião para que o Relator diga sobre
a sistemática a ser adotada desde a apresentação
das emendas à sua apreciação. Em resposta o
Senhor Presidente teceu considerações sobre o
fato auspicioso que se passava, na História consti
tucional do Brasil, quando, ao mesmo tempo, es
tavam todos, juntos, planejando e construindo um
"edifício". Disse, ainda, esperar que na próxima
reunião o Relator possa oferecer, pessoalmente,
as respostas suficientes. Nada mais havendo a
tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, às quinze horas e quarenta minutos, con
vocando reunião extraordinária para o dia vinte
e nove do corrente mês, às vinte horas, no mesmo
local, para discussão do anteprojeto. O inteiro teor
desta reunião foi gravado, devendo ser publicado
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte
e constituir-se-á na Ata circunstanciada dos traba
lhos. E, para constar eu, Maria Laura Coutinho,
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publi
cação.

ExceJentíssimo Senhor Presidente da Comissão
de
Sistematização da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Na forma regimental (Art. 11 do RICS),requeiro
a Vossa Excelência que determine o lançamento
nas notas taquigráfIcas e faça chegar ao conheci
mento dos demais Constituintes integrantes desta
Comissão o inteiro teor do documento anexo,
que consubstancia uma sinopse de todas as
emendas de compatibilização e adequação que
este Constituinte está elaborando, após detida
análise e estudo do texto do Anteprojeto de Cons
tituição, na condição de Relator-Adjunto.
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supressiva

ArtIgos

13,m e

80

80, § 1°

85,11

85,m

85,N

85,V

85,VII

85,X

86

Matéria Natureza da Emenda

Suprimir a alínea "e", do inciso lll, do artigo supressiva
13, por absoluta impertinência; ademais, a idéia
está contida no sistema a1bergador dos direitos
e garantias delineados pelo Anteprojeto.

Aperfeiçoar ou melhorar a redação substituindo modificativa
a locução "a suspensão" por "na suspensão" e
a expressão "a indisponibilidade"por "na indispo-
nibilidade" e "o ressarcimento" por "no ressarci-
mento".

Suprimir o texto por colisão com os artigos 207, supressiva
233, 205 e 213, os quais tratam da legitimação
e as competências das diversasJustiças, inclusive
do próprio STF.

Substituir a locução "a admissão ao serviço públi- modificativa
co" por "o ingresso no serviço público", porque
do ponto de vista técnico jurídico a expressão
admissão é reservada para os casos de contra-
tação do servidor pelo regime da CLT ou por
regime especial não estatutário. A modificação
proposta visa dar abrangência maior ao texto no
sentido de alcançar todas as hipóteses de ingresso
no serviço público.

Substituir o vocábulo "vencimento" por "remune- modificativa
ração". De conformidade com o DireitoAdminis-
trativo o vocábulo "vencimento" é a retribuição
pecuniária padrão de vida ao servidorpúblico pelo
efetivo exercício do cargo e não abrange outras
vantagens pecuniárias auferidas a título de adicio-
nai ou gratificação. Daí porque, tecnicamente,
quando o legislador quer se referir só ao padrão
emprega o vocábulo "vencimento" e quando
quer indicar o padrão mais as vantagens, utiliza
o vocábulo "vencimentos" ou "remuneração".

Substituir o vocábulo "seus" por "os", entre as modificativa
palavras "para" e "servidores" e substituir a locu-
ção "bem como plano de classificação" por "pia-
nos de classificação".

Substituir a expressão "privativamente"por "pre
ferencialmente". Tal como redigida no texto esta
rá, do ponto de vista político,inviabilizando o pro
vimento dos cargos de escalões superiores da
administração federal, estadual e municipal.

Suprimir o texto por absoluta impertinência cons
titucional.A matéria deve ser tratada em lei ordi
nária.

Substituira expressão "admissão" pçr "ingresso",
portanto, do ponto de vista técnico administrativo,
é mais abrangente e alcança todas as hipóteses
de ingresso, enquanto que a palavra admissão
é reservada apenas para os casos de contratação
pela CLTou regime especial não estatutário.

Dar nova redação ao artigo visando compatibi
lizá-lo com o disposto no artigo 194, Il,"a", onde,
tal como no regime da Constituiçãovigente, ficou
assegurado ao magistrado direito de exercer o
magistério. Logo a redação do artigo deve ser
a seguinte:
"É vedada a acumulação remunerada de cargos,
funções públicas, empregos e proventos, exceto:
I- a de dois cargos de professor;

11 - a de um cargo de professor com um técni
co ou científico;
m- a de juiz com o cargo de professor."
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ArtJgcn

94

94,§ 1°

94, § 3°

65, § 1°

99,IV

99,XIV

99

100

116, § único

117,§ 4°

Matéria Natureza da Emenda

Suprimir a parte final do artigo 94, uma vez que supressiva
a idéia está contida na primeira parte do dispo-
sitivo.

Modificara redação do dispositivo, a fim de com- modificativa
patibilizá-lo com o artigo 93 e § 4° do próprio
artigo 94 e § 4° do artigo 233. O texto modificado
está a contemplar a vitaliciedade do Oficial das
Forças Armadas por via indireta, o que não é
próprio da tradição pátria. Demais disso, a vitali-
ciedade, no sistema constitucional adotado pelo
anteprojeto é própria e exclusiva dos magistrados
(art. 194, I, "a"), não podendo ser estendida a
militares. Por outro lado, o dispositivo impede a
aplicação das normas disciplinares internas da
caserna (RDE) baseadas na hierarquia e disci-
plina.
A redação deve ser a seguinte:
"O Oficialdas Forças Armadas só perderá o posto
e a patente por sentença condenatória, a pena
restritivade liberdade superior a dois anos, transita
em julgado, sem prejuízo dos casos previstos na
legislação disciplinar própria".

Corrigir a redação da locução "ou função públí- modificativa
cos" para "ou função pública".
Modificar a redação do vocábulo "temporários"
por "temporária".
A proposta visa a adequação gramatical do texto.

Modificar a redação para compatibilizar o dispo
sitivo com o § 1° do artigo 96. Pelo disposto no
artigo 158, o mandato do Presidente da República
está fixado em cinco anos. Com efeito, a vincu
lação do mandato dos deputados distritais à dura
ção do mandato presidencial viola a regra geral
dos mandatos legislativos estatuida no referido
dispositivo (4 anos). Esta norma, por simetria,
será adotada pelos Estados membros da Federa
ção, o mesmo devendo ocorrer com o legislativo
do DistritoFederal, sob pena da Constituição criar
uma categoria superior de deputados (distritais)
com mandato diverso e mais longo.

Substituir a locução "do estado de sítio" por "o modificativa
estado de sítio". Compatibilização gramatical.

.Dar nova redação ao dispositivo,a fim de compati
bilizá-loas normas do Capítulo V,Título IX(Comu
nicação), ficando assim redigido:
"Referendar a concessão e a permissão para ex
ploração dos serviços de rádio e televisão, bem
como suas renovações."

Aditar o inciso XV1I. O aditamento se impõe no aditiva
sentido de transpor o disposto no artigo 436 para
o elenco próprio onde estáo definidas as compe-
tências do Congresso Nacional

Inserir na locução "de quem tenha enriquecido" aditiva
a particula "se", ficando a referida locução assim
redigida: "de quem tenha se enriquecido".

Suprimir o parágrafo único por impertinência supressiva
constitucional, uma vez que é possível pretender
através de lei complementar estabelecer padrões
para elaboração, redação e alteração de leis em
geral. Desde que mantido o dispositivo, implicará
numa diminuição aos parlamentares.

Unificaras alíneas "a" e "b", da seguinte maneira: modificativa
"a federação ou a república", renumerando as
demais. A proposta visa a adequação técnico-
constitucional.
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ArtIgo.

143, § l°, b

144,II,b

144,§1°

162,X

290

320.

325, § úni
co, letra "a"

332

333, § i-

Matéria

Corrigir a locução "provendo ops car
gos" para "provendo-Ihe os cargos"

Suprimir a locução 'Junto ao Tribunal
de Contas", tendo em vista que pelo dis
posto no art. 235, I, o Ministério Público
está unificado para atuar junto aos Tnbu
nais, inclusive no de Contas.

Excluir a locução "e somente poderão
aposentar-se com as vantagens do cargo
após cinco anos de efetivo exercício". A
exclusão visa compatibilizar o dispositivo
com o disposto no art. 87, letras c, d
e § 19 e ainda com o disposto no art
192,V.

Em face deste dispositivo, suprimir o
128, e §§, devendo o inciso X do art.
162 ter nova redação:

"vetar, parcial ou totalmente, no prazo
de quinze dias, projeto de lei, ou solicitar
a sua reconsideração ao Congresso Na
cionaL" Incluir no inciso um parágrafo
único nos seguintes termos: "O veto par
cial somente abrangerá texto integral de
artigo, de parágrafo, de inciso, de núme
ro ou de alínea, devendo o Presidente
da República comunicar as razões do ve
to ou do pedido de reconsideração ao
Presidente do Senado Federal, para ser
apreciado dentro de trinta dias".

Suprimir, integralmente, o artigo, Su
pressiva a supressão visa adequar a ma
téria com os artigos 49, VIII e 336. No
sistema adotado pelo Anteprojeto, a
União detém o controle das atividades
financeiras e as fiscaliza, razão-pela qual
deve ser responsabilizada pela má admi
nistração do sistema.
Dar nova redação ao artigo:

A lei disciplinará o modo de aquisição
da propriedade urbana de até 250 rrr',
mediante usucapião, em favor do possui
dor que, de boa fé e sem oposição, o
detiver por mais de cinco (5) anos ininter
ruptos.

Asugestão visa purificar o texto constitu
cional de regras civilfsticas que devem
ser disciplinadas pelo legislador ordiná
rio.

Suprimir a locução "ou está em curso
de ser".

A emenda visa evitar confusão de inter
pretação que poderá inviabilizara refor
ma agrária.

Excluir do texto a locução "de preferên
cia". A supressão visa adequar o texto
à filosofia contida no Capítulo 11, no que
diz respeito à reforma agrária.

Excluir a expressão "agrícola" e a locu
ção "a ser promulgada no prazo de um
ano", dando-se nova redação ao dispo
sitivo:

A lei criará órgão planejador permanente
de política agrfcola, visando:

Natureza da Emenda

modificativa

supressiva

supressiva

Supressiva

supressiva

supressiva

supressiva

supressi
va/modificati
va
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ArtIgo.

333, § 2°

334

Matérla

a) regularização das safras, comercia
lização e sua destinação ao mercado in
terno e externo;
b) preços mínimos e garantias;
c) seguro rural;
d) crédito rural e agroindustrial;
e) tributação;
f) estoques reguladores;
g) armazenagem e transporte;
h) regulação do mercado e comércio
exterior;
i) apoio ao cooperativismo e associa
tivismo;
j) pesquisa, experimentação, assistên
cia técnica e extensão rural;
k) eletrificação rural;
I) estímulo e regulamentação do setor
pesqueiro;
m) conservação do solo;
n) estímulo e apoio à irrigação.
Asupressão da palavra "agrícola" do tex
to do § 1° se justificana desnecessidade
de denominação ou rotulação das leis.
A supressão da frase "a ser promulgada
no prazo de um ano" se justificaem face
do disposto no artigo 452, § 2°,que criou
uma comissão de transição para ade
quar, no prazo de seis (6) meses, formu
lando propostas ao Congresso Nacional,
toda a legislação e atos da administração
pública. Com efeito, a atuação do Con
gresso Nacionalnão pode ficarvinculada
a um prazo determinado.
Suprimir, integralmente, o parágrafo por
que está contido na letra 'T. Em conse
qüência, o parágrafo primeiro passa a
ser parágrafo único do art. 333.

Suprimir, integralmente, o artigo a subs
tância do dispositivo está contida no art.
13, inciso I.Com efeito,insere-se a alínea
"l". no referido artigo, para albergar o
que consta no artigo suprimido, nos se
guintes termos:

"A lei estabelecerá política habitacional
para o trabalhador rural, com o objetivo
de garantir-lhe dignidade de vida e propi
ciar-lhe a fixação no meio onde vive".

Natureza da Emenda

supressiva

supressiva

supressiva336

343

345

347

349

354

Suprimir a palavra "inclusive" do caput
dada a inocuidade da mesma para o sen
tido da norma.

Está incorreta a referência feita ao art. modificativa
40, devendo ser retificadapara art. 341.
Suprimir a locução "§ 6° do", permanecendo a parte Supressiva
final do dispositivo com a seguinte redação: "a que
se refere o artigo anterior".
Supressão total do dispositivo porque a matéria já Supressiva
está contida (subsumida) no direito de petição pre-
visto no artigo 13, inciso XNe alíneas "a" e "b",
Suprimir, integralmente, o texto.Aidéiaou o princípio Supressiva
do dispositivo está subsumida no artigo 350. Se o
Estado assegura o direito à saúde, evidentemente,
que só pode ser para todos os integrantes da comu-
nidade estatal.
Substituiro termo "regulação" por "regulamentação" Modificação
a fim de que se consiga uma padronização redacio-
nal, cuja uniformidade evitará interpretações diver-
gentes no futuro.
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ArtIgo. Matéria Natureza da Emenda

Incluir a expressão "e Custeio" após investimento. Aditiva
A omissão da vedação do custeio no texto, implicaria
a possibilidade de destinar-se recursos públicos para
a manutenção das instituições privadas de saúde com
fins lucrativos.
Substituir a locução "contrato de direito público" por
"convênio". A hipótese prevista é de complemen
tação na assistência, circunstância que sempre surge
em situações emergenciais ou de urgência. Exigir-se
um ajuste mediante contrato solene (administrativo),
o qual importará, necessariamente, em uma licitação,
sob suas diversas modalidades, evidentemente, po
derá tomar inócua a atuação assistencial pela demora
no atendimento. Ademais, a ruptura do vinculo con
tratual exige a mesma solenidade inclusive com pro
blemas residuais em algumas hipóteses. O convênio,
por sua vez, envolve uma conjugação de esforços
e permite maior celeridade no atendimento ao públi
co necessitado e também depende de prévia qualifi
cação da empresa, estando sujeito ao crivo fiscali
zador do Legislativoe Tribunal de Contas, bem como
passível de ação popular.
Suprimir porque a substância dos dispositivos estão Supressiva
contidas no artigo 425, Capítulo VII (Da Família, do
Menor e do Idoso). Portanto a compatibilização é
inarredável.
Substituir a palavra "facilitem"por "possibilitem",que Modificativa
se adequa melhor com o sentido do dispositivo.

355, § 1°

355, § 2°

359 e §§

360

361; I

361; 1II

361, IV

362

364

367

368

369

Substituir as expressões "eventos" por "fatos" e "de
saparecimento" por "ausência", para adequar grama
ticalmente o texto a fim de se evitardúvidas de inter
pretação que podem comprometer a aplicação da
norma constitucional, pela utilização de termos não
constantes da tradição do nosso direito.
A nova redação fica assim:
"Cobertura dos fatos de doença, invalidez e morte,
incluindo os casos de acidente do trabalho, velhice,
reclusão, ofensa criminal e ausência".
Excluir o que consta após a palavra "paternidade".
Adequação gramatical para eliminar a dubiedade vei
culada pelo texto que, na prática, sem dúvida nenhu
ma, trará resultados negativos. Além disso, a matéria
relativaao direitode famíliae do trabalho deve constar
de legislação ordinária.

Excluirtudo o que consta após a palavra involuntário,
pois se trata de texto supérfluo e desnecessário.
Excluir tudo o que consta após a palavra "serviço",
por redundância e adequação jurídico-gramatical.
A referência ao artigo 183 está incorreta, devendo
ser retificada para artigo 86, 11, § 3°
Substituir a locução "a subvenção ou incentivo fiscal
do Poder Público" por "a destinação de recursos pú
blicos", cujo sentido é mais abrangente e se encontra
em dispositivos anteriores. Aprimora-se a redação
e ajustam-se os conceitos dos termos jurídicos.
Suprimir totalmente o artigo. O dispositivo faz rerms
são ao artigo 26 que, na verdade, se refere ao artigo
26 do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social
que foi suprimido pelo Relator nesta fase, todavia,
sem a correspondente supressão do artigo 71 do
mesmo Anteprojeto que permaneceu "solto", agora
com o número 368.
Substituir a palavra "indivíduos" por "pessoas", alte
rando-se o gênero da palavra "aqueles" para "aque
las" (feminino)uma vezque para uma sistematização
adequada deve-se usar a palavra cuja tradição im
plantou em nosso direito uma conceituação mais
técnica. Adequação jurídico-gramatical.

Supressiva/Modificativa

Supressiva

Supressiva

Supressiva

Modificativa

Modificativa

Supressiva

Modificativa
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378

379,V

379, § 20

390

390, § único

393
396

399

4oo,§ 2·

402
405

405, § único

406

406, § 10

407

408, "caput"

408,1

408,U

Mat&t.

Alterar a redação substituindo a locução "obedecer
se-âo" por "serão obedecidos", evitando-se dúvidas
de aplicação e interpretação da norma constitucional,
além de dar-lhe um caráter imperativo.
Corrigir a redação, eliminando o "s'' das palavras
"as capacidades", para uma adequação léxico-gra
matical.
Substituir o termo direito por acesso para compa
tibilizar a norma com os principios adotados pelo
Anteprojeto no tocante à Educação e especialmente
porque o artigo 377 enfatiza que "a educação, DIrei
to de cada um, é dever do Estado". Logo, a modifi
cação proposta é manifestamente procedente.
Após o termo "direitos" acrescentar a expressão "in
telectuais e". Visa a emenda enxugar o texto para
que possa ser suprimido o § 20 do artigo 400.
Suprimir todo o parágrafo único do artigo 390, cujos
dispositivos repetem a mesma idéia do "caput".
Suprimir pela total inocuidade de seu dispositivo.
Suprimir integralmente o artigo, transportando o ter
mo "desporto" para a alínea "X", do inciso XIX, do
artigo 49.
Reunir a norma do parágrafo único ao texto do "ea
put", ficando suprimido o respectivo parágrafo, dan
do-se a seguinte redação:
"Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios criar normas para o turismo, insti
tuindo taxas e incentivos e benefícios fiscais perti
nentes."

Suprimir, tendo em vista já haver sido acrescentado
o termo "intelectuais" no "caput" do artigo 390.
Retificar o número 396 para 307.
Transportar o dispositivo do artigo 405, "caput", para
a letra "e", inciso IV, do artigo 13.
O parágrafo único, em conseqüência da supressão
acima, passa a ser o artigo 405.

Acrescentar no "caput" do artigo 406 após a palavra
"propriedade" os termos"e administração"; bem co
mo acrescentar após a palavra "jornalísticas", entre
vírgulas, a locução "de qualquer espécie" e após a
vírgula, a locução "inclusive de televisão". Evidente
mente, tais locuções deixaram de integrar o texto
do artigo por um lapso redacíonel,
Acrescentar após a palavra "jornalísticas" uma vírgula
seguida do termo "de televisâo". Houve um lapso
redacional.

Dar nova redação, com supressão, adição e modifi
cação de palavras e locuções, da seguinte forma:
"Compete ao Poder Executivo, "ad referendum" do
Cogresso Nacional, ouvido o órgão competente, ou
torgar concessões e permissões de serviços de rádio
e televisão."
Suprimir a locução "nas áreas de radiodifusão e de
outros meios eletrônicos". A supressão visa dar uma
redação mais técnica ao dispositivo, excluindo aquilo
que já está subentendido.
Suprimir a locução "e estatal", substituindo-se a vir
gula pelo "e" entre as palavras "público, privado";
acrescentar a palavra "permissão", antecedida de
uma vírgula, após a palavra "concessão". Motivo: A
palavra estatal retrata a mesma idéia e conceito do
termo "público"; e a "permissão" por se tratar de
uma das formas de delegação do serviço.

Excluir a locução "ne exploração dos serviços conce
didos". Trata-se de redundância, uma vez que o cepí
tulo cuida, justamente, desses serviços que, fim de
concedidos, podem ser explorados diretamente ou
através de permissão.

rt.tureza d. Emend8

Modificativa

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Supressiva

Supressíva
Supressiva

Aditiva

Supressiva

Modificativa
SupressivaAditiva

Modificativa

Aditiva

Aditiva

Supressiva

Supressiva e aditiva

Supresiva
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ArtIgo. Matéria Natureza da Emenda

408,1V Suprimir o inciso porque a idéia já está contida no Supressiva
parágrafo único do artigo 404.

409 DlaIeilOliaIBmaçãoismo de defesa contra a promoção Modificativa
da violência e outras formas de agressão à morali-
dade púbhca", A emenda visa dar maior concisão
e síntese ao texto.

409,§ único Transportar o parágrafo único do artigo 410 para Aditiva
o artigo 409, uma vez que se trata de matérias corre-
latas.

410, § único Suprimir o parágrafo único, transportando-o, como Supressiva
tal, para o artigo 409.

412 Suprimir o artigo por redundância, uma vez que os Supressiva
artigos 407 e 408, I,já tratam da mesma matéria.

414,11 Aditara palavra "sua" antes do vocábulo "pesquisa", Aditiva e Supressiva
suprimindo-se a locução "de material genético". A
emenda visa apenas dar uma melhor técnica reda-
cional.

421 Suprimir o artigo 421, cuja colocação no texto deve Supressiva
ser melhor adequada, remetendo o dispositivo para
a letra "c" do inciso 11, do artigo 270.

422, "(caput)" Acrescentar após a palavra crime, que deve ser redi- Aditiva
gida no plural (crimes), o termo qualificativo "inafian-
çáveis". Motivo: A adição se justifica tendo em vista
o sentido que se quis dar ao § 1°, inadequada e
a tecnicamente redigido.

422, § 1° Suprimir integralmente o § 1°,cuja redação e sentido Supressiva
já estão contidas na nova disposição do "caput"

422, § 2° Com supressão do § 1°,o § 2° passa a ser parágrafo Modificativa
único, com nova redação de melhor técnica e ade-
quação à tradição do nosso direito.

§ único. "Os agentes, independentemente de existência de
culpa, responderão pelos danos causados."

423, § 1° Suprimir a parte final do dispositivo, consistente na Supressiva e aditiva
locução "sendo gratuito o processo de habUitação
e a celebração", substituindo-a pela locução "desde
que o interessado aflrmea impossibUidade de pagar
as custas e emolumentos". Motivo: Destina-se a com-
patibilizar com os dipositivos dos artigos 199 e 203,
que se referem à gratuidade da Justiça e à não oficiali-
zação ou não estatização dos cartórios de registro.

424, § 2° Suprimir a locução "através de ação pública ou priva- Supressiva
da" porque a lei penal é que estabelece a forma
do procedimento e da iniciativa da ação penal.

428, § 2° Dar nova redação ao texto,com maior precisão jurídl- Modificativa
co-gramatical.
"A lei estabelecerá período de licença do trabalho
ao adotante, para fins de adaptação ao adotado."

432, § 2. Acrescentar ao finaldo dispositivoa locução "no pra- Aditiva
zo de cinco anos", para possibilitar o enxugamento
do texto da Constituição,suprimindo-se o artigo 498.

435 Suprimir o dispositivoporque as atribuições do Minis- Supressiva
térío Público Federal já estão previstas no inciso IV
do artigo 237.

435, § único Suprimir e transpor para o texto do artigo 213, como Supressiva
inciso XI. Motivo: melhor técnica de adequação.

436 Suprimir e transferir para o artigo 99 como inciso Supressiva
XVII para uma melhor adequação de técnica legis-
lativa.

437 Modificar a expressão "Comando Revolucionário" Modificativa
por "Regime Militar", para atender o espírito demo-
crático da nova Carta e, ainda, a melhor técnica legis-
lativa.

438 Suprimir o artigo 438, integralmente, porque a idéia Supressiva
já está contida no dispositivodo artigo 482, que trata
da anistia, e porque a perda do cargo, em virtude
da Emenda Constitucional rr 7, não se deu por moti-
vos políticos.

461 Suprimir porque o seu conteúdo já está expresso Supressiva
no artigo 202.
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J'uUgoa

469

498

Suprimir o artigo porque já expressamente contido Supressiva
no artigo 481.
Suprimir o artigo 498 porque já está o dispositivo Supressiva
contido no artigo 432, § 2', sendo que o prazo de
BmsíIiaFlOs,[ól9ndlu\jiunooq2là~7ma,- Constituinte

Wilson Martins.

ADENDO

49, XIX, "x"

213, XI

270,11, c

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Haven
do número regimental - mais de 20 Srs. Consti
tuintes - declaro abertos os trabalhos da Comis
são de Sistematização.

Foram distribuídos cópias da Ata da reunião
anterior, sendo permitida a retificação a requeri
mento oral ou escrito:

Não havendo quem queira manifestar-se sobre
a Ata, passarei aos avisos: primeiro, as emendas
serão recebidas na sala de emendas da Secretaria
da Comissão, diariamente, a partir de hoje, até
a próxima quinta-feira, de acordo com ofício já
encaminhado aos Srs. Constituintes; segundo, ha
verá reunião de segunda a quinta-feira neste ple
nário, a partir das 20 h, para discussão do antepro
jeto; terceiro, a lista de inscrições para debates
encontra-se sobre a mesa.

Finalmente, solicito aos Srs. Constituintes que,
antes de qualquer intervenção, declinem o nome
parlamentar, para facilitar a identificação na grava
ção dos debates.

Convido o Sr. Constituinte Nelson Jobim para
substituir o Sr. Relator, que se ausentou desta
Capital.

O Autor e o Relator poderão usar da palavra
pelo prazo de vinte minutos improrrogáveis; os
demais membros ou suplentes da Comissão, pelo
prazo de dez minutos improrrogáveis; os Consti
tuintes que não sejam membros da Comissão,
pelo prazo de três minutos improrrogáveis. Pode
rão ser admitidos apartes de até um mmuto, Tudo
isso consta do Regimento Interno aprovado para
o funcionamento da Comissão de Sistematização.

Concedo a palavra ao ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Nelson Jobim) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, em vista da ausência
involutána do Relator Bernardo Cabral cabe-me
fazer uma exposição o inicial...

A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

Acrescentar a locução "e desporto", à alínea "x", re
pontuando-se o ponto e vírgula (;) após a palavra
desporto.
Acrescente-se o inciso XIao artigo 213, com a seguin
te redação:
"dirimir disputas sobre os direitos indígenas;"
A adição decorre da supressão do parágrafo único
do artigo 435.
Acrescentar após a palavra SOCIal a locução "e dedica
das à defesa dos recursos naturais e do meio ambien
te"; bem como suprimir o aditivo "e" após a palavra
educação, colocando-se, em seu lugar, uma virgula
(,).

questão de ordem. O Regimento Interno é muito
claro. Temos um Relator mdícado, que não está
presente.

O Regimento Interno não fala em Relator substi
tuto, Relator adjunto e Relator auxiliar. Essas ~o

ram figuras criadas por nós mesmos, com a mal?r
boa vontade, com o intuito de ajudar, mas nao
são figuras regimentais. Ou existe designação re
gimental, ou fala o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pelas
informações de que dispõe a Presidência desig
nou-se um Relator para substituir o Relator efetivo,
a fim de apresentar as considerações que seriam
utilizadas por S. Ex' A Presidência é de opinião
de que não resta outra saída senão apresentar
pedidos de desculpas ao Relator designado, teve
a bondade de aceitar esta incumbência. Houve
uma infração ínvoluntána no Regimento, porque
eu não conhecia as disposições vigentes Achei
que poderia substituí-Ias por uma indicação feita
pelo Relator. Mas atendo às considerações da Ca
sa e desculpo-me profundamente perante o Rela
tor designado.

Continua em discussão a maténa.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LI
MA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra para uma questão de ordem.

o SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LI
MA- Sr. Presidente, quero apenas fazer um regis
tro. Acho que a solução não foi a mais regimental.
Pelo Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, os Relatores das Comissões Temáticas e
da Comissão de Sistematização são desíqnadas
pelo Presidente da Comissão. Apenas convencio
nou-se promover a eleição do Relator da Comis
são de Sistematização. Por uma questão de inte
resse partidário e que fugiu às normas regimen
tais, o partido poderia fazer isso, e o fez.

Aditiva

Adníva

Aditiva

Na ausência do Relator, acho que, tranquila
mente, independentemente de determinação ex
pressa do Regimento, V. Ex', como Presidente,
poderia Indicar qualquer membro da Comissão
para fazer o papel do Relator. Acho que isso é
perfeitamente, normal e não fere o Regimento.
Seria uma rigidez excessiva querer que o Regi
mento previsse o substituto do Relator. Acho que
isso está no bom arbítrio de V. Ex', como Presi
dente, e é uma das atribuições que o Regimento
lhe dá.

Quero apenas fazer este registro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço ao nobre Deputado o registro que acaba
de fazer, trazendo uma importante contribuição
para a interpretação futura do Regimento. Mas
não posso voltar atrás na minha interpretação,
que foi causada pelas dúvidas SUSCitadas aqui.
E, se compete à nossa Comissão dirimir as dúvi
das, não compete à sua Presidência inaugurá-Ias.
De forma que reitero a decisão anterior e agra
deço ao nobre Deputado a sua participação.

Continua a reunião.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente, creio que este assunto já foi encer
rado Queria renovar agora uma questão de or
dem que levantei na última reunião. Estou aqui
na c-ondição de suplente. É sabido que a Comis
são de 'Sistematização tem os membros natos
- são 53 - e os membros que estão integrando
a Comissão de Sistematização na condição de
Presidente e Relatores das Comissões e Subco
missões etc. fiz uma pergunta na última reunião
e aqui na Ata, Sr. Presidente, como o Regimento
estabelece que deva ser por escrito, está uma
definição completamente diferente da conclusão
a que chegou o então Presidente naquela reumão.

Disse o Presidente que o suplente assume na
ausência de qualquer dos noventa e três partici
pantes, e não na ausência dos membros natos,
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porque neste momento não mais existem as Sub
comissões nem as Comissões Temáticas e todos
são membros da Comissão de Sistematização.
Faço esta pergunta, Sr. Presidente, até para que
eu possa programar minha atividade parlamentar.
Hoje,por exemplo, deixeide viajar para estar aqui.
Quero saber de V. Ex" se assumimos apenas na
vaga de um membro nato ou na vaga de qualquer
integrante da Comissão de Sistematização.

Na última reumão, o Presidente, num primeiro
momento, disse que seria apenas na vaga de
membros natos. A seguir, ante uma contestação
do Constituinte Gerson Peres, S. Ex' modificou
sua decisão, dizendo que o suplente assumiria
na vaga de qualquer integrante da Comissão de
Sistematização.

Então, gostaria de uma definição de V. Ex" para,
definitivamente, saber em que condições devo
comparecer à Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pelas
informações de que disponho, V. Ex" assumiria
a posição desde que fosse integrante do partido
daquele membro da Comissão que estivesse au
sente.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA
Independente de ter faltado o membro nato ou
não nato?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Essa
é a informação que acabo de receber dos asses
sores técnicos, não apenas da Comissão, mas
também da Casa.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Então, com a concordância de V.Ex", vou encami
nhar por escrito uma retificação à Ata, porque
consta diferentemente neste texto.

Agradeço a V.Ex'.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Annos) - Com
a palavra o nobre Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOlfO OUVElRA
Sr. Presidente, minha questão de ordem diz res
peito à natureza das emendas que podem ser
apresentadas durante este período de cinco dias.
Quanto ao trabalho de sistematização das sete
Comissões que concluíram suas atividades, o Ple
nário sabe que as emendas devem limitar-se a
compatibilizar os textos e a sanar as eventuais
falhas ou lacunas. No que diz respeito à matéria
da competência da oitava Comissão, que não
chegou a decidir coisa alguma, creio que não
perduram dúvidas quanto à competência do Ple
nário de apresentar emendas sobre o mérito, por
que o texto que ali se encontra não foi aprovado
por ninguém, por Comissão alguma.

Assim, Sr. Presidente, para esclarecimento do
Plenário e para facilitar nosso trabalho de prepa
ração de emendas, gostaria de ouvir a palavra
de V.Ex' quanto ao que se pode passar da compe
tência de apresentação de emendas e de sua natu
reza no que diz respeito à família, educação, ciên
cia, tecnologia e comunicações.

A SRA.CONSmUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
V.Ex" a palavra.

A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - Sr. Presidente, a Comissão de Educação

não conseguiu elaborar um anteprojeto, e coube
ao Relator a tarefa de reunir as matérias e transfor
má-Ias no anteprojeto. Adiferença entre a matéria
da oitava Comissão e as de todas as outras é
que o material reunido pelo Relator não passou
pelo crivo de uma votação, nem de um processo
de emendas. Este texto que aparece no antepro
jeto da Constituição não teve a mesma tramitação
nem a mesma legitimidade dos textos das sete
outras Comissões.

Sendo assim, gostaria de reforçar a questão
de ordem levantada pelo Constituinte Adolfo Oli
veira, fazendo a seguinte indagação: as emendas
que vão ser apresentadas com relação ao texto
da oitava Comissão, diferentemente das demais,
podem dizer respeito ao mérito? Inclusive porque
o texto adotado pelo Relator é, em grande parte,
retirado de matérias que, durante as votações
ocorridas naquela Comissão, foram derrotadas
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Res
pondo à nobre Constituinte Sandra Cavalcanti di
zendo que tive notícia dessa situação através de
um discurso a que assisti casualmente - estava
no fundo deste plenáno - quando V. Ex' ocupava
a tribuna para justificar o fato de não ter concor
dado em ser Relatora daquele processo, a que
não tinha acompanhado. Essas informações pre
liminares, de fato, coincidem .com a questão de
ordem levantada por V. Ex" Mas me parece que
sua pergunta é mais complexa, requerendo maior
reflexão deste Presidente que, neste momento,
evita enfrentar vagas muito elevadas de natureza
regimental.

Assim, pergunto à nobre Deputada e minha
querida amiga Sandra Cavalcanti se concorda em
que eu envie esta questão ao nosso Consultor
Técnico. Oportunamente, S. S'lhe dará uma res
posta. V.Ex" está de acordo?

A SRA.CONSmUINTE SANDRA CAVALCAN
TI-Sim.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está
respondida a questão de ordem de V.Ex". Passo
a pergunta à consideração do nosso Consultor
Técnico, para respondê-Ia oportunamente.

Não havendo outros problemas emergentes,
íncía-se a discussão do anteprojeto do parecer
do Relator:

A lista de incrições encontra-se sobre a Mesa.
Lamentavelmente, não existe ninguém inscrito.
Portanto, posso fazer as inscrições verbalmente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
havendo inscrições anteriores, está V. Ex' com
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Essa questão de ordem refere-se a um esclareci
mento para este Constituinte e, certamente, a ou
tros Constituintes que não são membros desta
Comissão.

É o seguinte: o Regimento Interno desta Comis
são de Sistematização, no seu § 2°,art. 13, estabe
lece explicitamente que, nesta fase, as emendas
são apresentadas pelos membros desta Comis
são. No entanto no mesmo dispositivo - § 2°
do art. 13 do Regimento Interno da Comissão

de Sistematização está citado o art. 14, § 1°, do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte, que abre uma opção de apresentação
de emendas a todos os Constituintes. Li nos jor
nais uma interpretação do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte a respeito da possibi
lidade de alguém, não sendo membro da Comis
são, apresentar emendas nesta fase. A pergunta
que formulo a V. Ex" é a seguinte: quem pode
apresentar emendas nesta fase de compatibili
zação? Só os membros efetivos da Comissão de
Sistematização, ou também ou suplentes, ou
qualquer Constituinte que não seja membro da
Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O as
sunto foi objeto de uma reunião da Mesa, que
antecedeu de pouco a nossa própria reunião na
Comissão Tenho prazer de comunicar a V. Ex"
que, apesar da letra do Regimento, dada a posição
assumida pelo Presidente da Constituinte, e aqui
repetidas várias vezes, vamos aceitar todas as
emendas que chegarem à Mesa. Essas serão dis
tribuídas a V. Ex'" a fim de que sejam examinadas.

De maneira que a resposta é positiva à consulta
de V Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Adolpho de Oli
veira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLPHODE OUVE\
RA - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V.
Ex" que provindenciasse cópias xerox do ofício
mandado pelo Presidente Ulysses Guimarães à
Presidência da Comissão de Sistematização em
que S. Ex" comunica que aqueles que não são
membros da Comissão somente poderão falar
pela ordem e discutir. Obviamente, não poderão
oferecer emendas. Acho que foi em função desta
manifestação do Presidente Ulysses Guimarães
que o dispositivo do Regimento Interno da Comis
são de Sistematização foi elaborado e aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V.Ex"
tem toda a razão. O documeto a que V. Ex' se
refere fez parte dos nossos debates e da nossa
conversa anterior, a que assistiram vários compa
nheiros que aqui se encontram. Também o dispo
sitivo do Regimento da Comissão, subseqüente
ao ofício do Presidente da Constituinte, foi dele
decorrente. Mas, fazendo uma avaliação da ques
tão, não tomada em seus termos precisos e cir
cunscritos, assim considerada na sua repercussão
geral e ampla, entendemos que, não havendo
uma instrução direta no sentido oposto, devería
mos atender á declaração do Presidente da Cons
tituinte, porque corresponde a uma maior aber
tura para os Constituintes dentro da Comissão
de Sistematização. É esta a resposta que tenho
a dar ao nobre Constituinte Adolpho Oliveira,cuja
ausência da reunião preliminar lamento, embora
S. Ex" tenha sido convocado para ela.

Eu deveria aguardar as emendas até as 20h
de hoje - a Secretaria está aberta para isso -,
mas se esgotaram as questões e as matérias refe
rentes à reunião preliminar. Lamento que assim
seja. Queria, antes de encerrar a reunião, apre
sentar a todos os companheiros de Comissão
as minhas cordiais e fraternais saudações. Esta
Comissão destina-se a compartilhar divergências,
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(AfonsoArinos)- É sobre
a mesma questão?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
É sobre outra questão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Então
vamos resolver primeiro a questão de ordem do
Constituinte Inocêncio Oliveira. Estou informado
de que o plenário do Senado não tem, no me
mento, espaço físico para atender à presença dos
Srs. Constituintes. A reunião poderá ter uma
afluência maior do que comportam as cadeiras
do Senado, cujo número é muito inferior ao dos
Constituintes que poderão afluir à nossa Comis
são, independentemente de serem ou não mem
bros dela.

para a realização da reunião, visto que amanhã
a Câmara se reunirá. De maneira que não temos
outra solução senão adaptar-nos a essas situa
ções

Em caso de necessidade, a Mesa pode utilizar
o seu arbítrio para resolver problemas que não
retardem o andamento do nosso projeto, mas
que, pelo contrário, auxiliem o seu andamento.
Já que não podemos realizar aqui a reunião, por
que o plenário estará ocupado regimentalmente
pela Assembléia Nacional Constituinte, a Mesa
achou que a oportunidade para a realização da
reunião seria no mesmo dia, para não irmos além
do que está fixado no texto. Muito obrigado a
V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE INOCENCIOOLNEIRA
- Proponho que a reunião seja realizada no ple
nário do Senado, onde já nos reunimos várias
vezes.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIOOLNEIRA
- Ainda sobre a mesma questão. Sr. Presidente,
para que não se fira o Regimento Interno, já apro
vado pela Comissão de Sistematização, proporia
que esta reunião fosse considerada extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
há, pelo que fui informado, qualquer problema.
A reunião será considerada extraordinária.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Sr. Presidente, parece-me que a finalidade desta
reunião é exatamente termos uma idéia deste an
teprojeto de Constituição, que acabamos de rece
ber, e de quais os critérios utilizados para produ
zi-Ia. Desejamos saber o que foi sistematizado;
precisamos desse quadro global, nesta fase em
que vamos emendar o anteprojeto, no sentido
de compatibilizá-lo.

Esta reunião perdeu sua finalidade, porque este
informe, que é essencial, não foi dado aos Consti
tuintes. Como iremos, nessas condições, traba
lhar amanhã, terça-feira, quarta-feira? Temos em
mãos o anteprojeto, mas não recebemos a infor
mação de como-foi feita sua sistematização. Re
pito a pergunta: como vamos trabalhar até o dia
dois, prazo de apresentação e discussão de emen
das, sem termos esse informe global sobre o tra-

II _

O SR. CONSTITUINTE INOCENCIOOLNEIRA
- Outra proposta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A pro
posta é sobre à. mesma questão?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constitumte
Inocêncio Oliveira.

mamente interresante para todos nós que não
apenas o Constituinte Nelson Jobim fizesse uma
explanação sobre o trabalho dos quatro relatores
auxiliares - assim chamados pela imprensa 
mas também que S. Ex"' viessem à tribuna para
falar sobre o texto que elaboraram. Desta forma
não se encerraria esta reunião sem que tivésse
mos chegado a um resultado absolutamente
aproveitável.

Gostaria de apelar aos Srs. Relatores para que
viessem dar a sua colaboração, dizendo-nos qual
a contribuição por eles prestada ao Relator, Ber
nardo Cabral.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado.

Para contestar a questão de ordem que acaba
de ser levantada, tem a palavra o nobre Consti
tuinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a questão de
ordem levantada pelo nobre Constituinte Ademir
Andrade se encontra claramente solucionada nos
termos da resolução que estabelece as normas
internas dos trabalhos desta Comissão. Nos pri
meiros cinco dias após a apresentação do ante
projeto - a começar de hoje, até quinta-feira
- ele será discutido, e durante este prazo os no
bres Constituintes poderão apresentar emendas.
Depois de proferido o parecer do Relator sobre
as emendas, começará a correr o prazo para dis
cussão e votação do parecer às emendas, que
se concluirá pelo projeto de Constituição. O ante
projeto se converterá então em projeto. Depois
disso, teremos cinco dias para esse projeto ser
discutido e votado.

A Mesa comunicará oportunamente, até o fim
da próxima semana, aos Srs. Constituintes, o ca
lendário estabelecido, e naturalmente ele será ela
borado de acordo com o número de emendas
apresentadas aos títulos e capítulos. Evidente
mente, se houver maior número de emendas em
relação a determinado título, o Plenário precisará
de maior tempo para discutir todas as propo
sições dos Srs. Constituintes. De maneira que o
que vai prevalecer é exatamente o texto dos §§
3° e 4° do art. 23 da Resolução n° 1, aprovada
pela Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIOOLNElRA
- Sr. Presidente, o art. 6° do Regimento Interno
da Comissão de Sistematização diz o seguinte:
"Asreuniões ordinárias serão realizadas às terças,
quartas e quintas-feiras, pela manhã, com início
às 9 horas, e as extraordinárias serão convocadas
pelo Presidente, de ofício, ou a requerimento de,
no mínimo, dezoito membros da Comissão."

Sr. Presidente, V.Ex' disse que essas reuniões
ordinárias serão realizadas às vinte horas. Portan
to, está-se ferindo redondamente o Regimento
Interno aprovado pela Comissão de Sistematiza
!,.'::"l

Esta a nossa questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sr.
Constituinte Inocêncio Oliveira, de acordo com
o artigo citado, V.Ex' tem razão na sua observa
ção. Ocorre que há uma impossibilidade de fato

incongruências, contradições e demais Imperfei
ções, não apenas estilísticas, mas também de
conteúdo, de um projeto elaborado nas condições
em que foi feito o nosso. Apesar de salvaguar
dados todas as qualidades de operosidade, cultu
ra e dedicação do seu Relator, Bemardo Cabral,
temos a convicção de que a nossa Comissão fará
todo o possível para cumprir os seus objetivos
regimentais e até constitucionais. Deles depende
o bom andamento da nossa Constituição. Isso
significa fazer aquilo que se chama sistematiza
ção, não apenas em caráter estilístico, redacional,
mas em caráter intelectual, emocional e constitu
cional. Não devemos colaborar para que surjam
inúteis divergências, irritantes polêmicas, contra
dições, que são puramente artificiais, mas sim
fazer o nosso papel de sístematlzadores, colocan
do tudo dentro de um sistema que seja mais útil
à consolidação democrática do nosso País.

Tem a palavra o Sr. Constituinte WilsonMartins.

O SR. CONSTITUINTE WILSONMARTINS 
Sr. Presidente, na forma regimental, art. 11, do
Regimento Intemo, da Comissão de Sistemati
zação, requeiro a V. Ex' que determine o lança
mento nas notas taquigráficas e faça chegar ao
conhecimento dos demais Constituintes integran
tes desta Comissão o inteiro teor do documento
anexo, que consubstancia uma sinopse de todas
as emendas de compatibilização e adequação que
este Constituinte está elaborando, após detida
análise e estudo do texto do anteporjeto da Consti
tuição, na condição de Relator-Adjunto, e que im
porta na supressão de cerca de 30 dispositivos.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tenho
o prazer de informar a V. Ex' que o Consultor
Técnico da Mesa acaba de dizerque o documento
será distribuído a partir de amanhã. Portanto, V.
Ex' terá acesso a ele.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, o Regimento Interno da Comissão
de Sistematização estabelece que teremos cinco
dias para a discussão e apresentação de emendas;
mais cinco dias para que o Relator avalie o apro
veitamento dessas emendas; e, posteriormente,
teremos ainda cinco dias para a discussão e vota
ção dessas emendas. A Secretaria da nossa Co
missão distribuiu um calendário em que deter
mina apenas um único dia para a discussão e
votação das emendas apresentadas. Parece-me
não ser isto muito correto. Gostaria de um esclare
cimento da Presidência, no sentido de como se
processará a discussão e a votação das várias
emendas que se apresentarem ao anteprojeto de
Constituição. Entendo que, dentro desses cinco
dias, poderia V. Ex' dividir o assunto por títulos,
para que cada dia fosse votado e discutido deter
minado título, e não como estabelece o calendário
feito pela Secretaria, destinando apenas um úntcc
dia para a discussão e votação da matéria. No
mais, apelo a V. Ex' para que esta reunião, em
face da ausência de seu Relator-Titular,não fosse
logo encerrada.

Creio que tanto eu quanto os Constituintes pre
sentes teríamos satisfação em ouvir aqueles que
auxiliaram o Relator Bernardo Cabral. Seria extre-
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balho que foi apresentado aos Constituintes pelo
Relator Bernardo Cabral? Poderíamos fazer isso
hoje, na forma de um pot-pouni: vários relatores
adjuntos e relatores auxiliares poderiam dar-nos
uma idéia da sistemática de trabalho. Do contrá
rio, vamos emendar o anteprojeto sem saber co
mo ele foi feito já que o Relator não está presente.
Pergunto se teremos uma reunião, para que o
Relator informe aos Constituintes os critérios e
a sistemática adotados e começarmos a apre
sentar emendas, aprectá-las e votá-Ias.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
tenho condições de atender à curiosidade do no
bre Constituinte porque o Relator não está pre
sente. O Relator que aqui está é um grande Consti
tuinte, substituindo aquele que se encontra ausen
te. É preciso porém que o Relator efetivo esteja
presente para responder às dúvidas de V.Ex'Duvi
do muito que essas incertezas sejam suscetíveis
de receber respostas nítidas, porque o que esta
mos realizando é qualquer coisa que nunca se
fez na História Constitucional do Brasil. Estamos
planejando e construindo um edifício ao mesmo
tempo. Somos concomitantemente o arquiteto
que planeja e o operário que constrói. O que V.
Ex" considera uma inescusável confusão não é,
portanto, da responsabilidade dos Srs. Constituin
tes. Foi um acontecimento ímpar, na nossa Histó
ria Constitucional, que a Constituinte chegasse
a se reunir sem um projeto anterior. De maneira
que não se pode conhecer seu planejamento, por
que ele vai decorrer do esforço de composição
da planta, somado ao empenho na construção
do edifício.Esforço para a qual esperamos, since
ramente, a contribuição de V. Ex".

Esta é a resposta que posso dar, no momento,
a V. Ex" Espero que amanhã o Relator ofereça
pessoalmente uma resposta diferente. Muito obri
gado.

Não havendo questões a serem suscitadas, está
encerrada a reunião.

5" Reunião Extraordinária da
Comissão de Sistematização

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às vinte horas
e vinte minutos, no Plenário da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se a Comissão de Sistematização,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Afonso
Arinos, presentes os seguintes Senhores Consti
tuintes: Manoel Moreira, Prisco Viana, Nilson Gib
son, Raimundo Bezerra, Celso Dourado, Ademir
Andrade, Edme Tavares, Arthur Da Távola, Lysâ
neas Maciel, Sandra Cavalcanti, Luiz Eduardo,
Nelson Jobim, José Ulisses de Oliveira, Haroldo
Lima, Antônio Carlos Konder Reis, Christóvam
Chiaradia, Jarbas Passarinho, Bernardo Cabral,
Eraldo Tinoco, Adolfo Oliveira, José Luiz Maia,
Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, Fernando Be
zerra Coelho, Inocêncio Oliveira, Oscar Corrêa,
Antônio Carlos Mendes Tharne, Pimenta da Veiga,
Rodrigues Palma, Haroldo Sabóia, Francisco Ros
si, Carlos Mosconi, Nelton Friedrich, Virgildásio
de Senna, Almir Gabriel, Egídio Ferreira Lima,
Renato Vianna,José Maurício,Wilson Martins, Os
waldo Lima Filho, Francisco Pinto, Carlos Sant'A
nna, .iosé Fogaça, !'Ililion Reis, Gastone Righi,Má
rio Uma, Ricardo Fiúza, Alfredo Campos, Luiz Ig
nácio Lula da Silva, Osvaldo Coelho, Brandão
MonteIro, Arnaldo Prieto, José Freire, Délio Braz,

Mozarildo Cavalcanti, José Gerônoíno, Octávio
Elisio, Nelson Wedekin, Jonas Pinheiro, Adylson
Motta, MiroTeixeira,José Tinoco, João Natal, Au
gusto Carvalho, VilsonSouza, Paes Landim, Eucli
des Scalco, Cleonâncio Fonseca, Luiz Salomão,
Antônio Mariz, Uldorico Pinto, Simão Sessim, Hu
go Napoleão, Chagas Rodrigues, Ottomar Pmto,
Enoc Vieira, Bonifácio de Andrada, Bocayuva Cu
nha e Roberto Balestra. Estiveram presentes, tam
bém, os Senhores Constituintes, não integrantes
deste Órgão, Antônio Câmara, Moisés Pimentel,
Paulo Roberto, José Carlos Sabóia, VivaldoBarbo
sa, Horácio Ferraz, João Carlos Bacelar, João
Arantes, Jesus Tajra, Átila Lira, Chico Humberto
e Paulo Roberto Cunha. Deixaram de comparecer
os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Fei
tosa, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernan
do Lyra, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herr
mann Neto, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Nelson
Carneiro, Paulo Ramos, Severo Gomes, Theodoro
Mendes, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Carlos
Chiarelli, Francisco DorneUes, Francisco Benja
min, José Jorge, José Lins, José Santana de Vas
concellos, José Thomaz Nonô, Marcondes Gade
lha, Mário Assad, Paulo Pimentel, Darcy Pozza,
Virgílio Távora, Joaquim Bevilácqua, PlínioArruda
Sampaio, Siqueira Campos, Roberto Freire, Jamil
Haddad e Antônio Farias. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos anunciando que foi distribuída cópia da
Ata da reunião anterior, ficando permitida sua reti
ficação, através de requerimento oral ou escrito.
Em seguida, o Constituinte Adylson Motta comu
nicou que encaminharia por escrito pedido de
retificação da Ata do dia dez de junho. Em conti
nuação o Senhor- Presidente procedeu à leitura
de avisos diversos. A pedido do Senhor Relator
foi-lhe concedida a palavra, ocasião em que regis
trou preliminarmente suas desculpas acompa
nhadas de esclarecimentos quanto a sua ausência
à reunião do dia anterior, explicando que confor
me entendimento prévio com o Senhor Presiden
te deveria atuar na qualidade de Relator-Substituto
o Senhor Constituinte Nelson Jobim. Diante do
ocorrido na referida reunião sugeriu que se to
masse, para o futuro, uma decisão quanto a even
tual substituição do Relator. Continuando na tribu
na o Senhor Relator prestou minudentes informa
ções a respeito da elaboração do anteprojeto, co
locando-se à disposição dos Senhores Constiuin
tes, ocasião em que prestou esclarecimentos so
bre o assunto aos Senhores Constituintes Gerson
Peres, Sandra Cavalcanti, Renato Vianna, Gastone
Righi,Ademir Andrade, Wilson Martins, Lysâneas
Maciel, Virgildásio de Senna, Egydio Ferreira li
ma, Antônio Carlos Konder Reis, Prisco Viana,
VivaldoBarbosa e Antônio Carlos Mendes Thame
Na primeira intervenção a Senhora Constituinte
Sandra Cavalcanti formulou pedido de destaque
para que o capítulo relativo à educação, à família,
à ciência e à tecnologia fosse discutido preliminar
mente, havendo sido atendido pelo Senhor Presi
dente. A Senhora Constituinte Sandra Cavalcanti,
em outra intervenção, com apoio do Senhor
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, sugeriu
à Mesa que fosse fornecido aos Senhores consti
tuintes um quadro comparativo, emitido pelo Pro
dasen, dos dispositivos do Anteprojeto relacio
nados com os das Comissões Temáticas. Sobre

o mesmo assunto o Senhor Constituinte Ademir
Andrade sugeriu que se oferecesse ao Plenário,
através da Secretaria, um roteiro detalhado das
remissões dos dispositivos das Comissões Temá
ticas de modo que se tornasse possível saber,
de pronto, qual a destinação que tiveram nos di
versos artigos do Anteprojeto. O Senhor Presi
dente respondendo, após ouvir o Relator, infor
mou que a Secretaria providenciasse junto ao Pro
mações que dentro das possibilidades daquele
órgão fossem possíveis serem oferecidas aos Se
nhores Constituintes na forma sugerida. Conti
nuando a fazer uso da palavra, o Senhor Relator
agradeceu a participação dos Senhores consti
tuintes nos debates a respeito do Anteprojeto. Na
da mais havendo a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião às vinte e duas horas
e doze minutos, convocando reunião extraordi
nária para o dia trinta do corrente mês, às vinte
horas, no mesmo local, para discussão do Ante
projeto da Comissão. E, para constar, eu, Maria
Laura Coutinho, lavrei a presente Ata que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Monso Arinos) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Comissão de Sistematização.

Foram distribuídas cópias da ata da reunião
anterior, ficando permitida sua retificação, através
de requerimento oral ou escrito.

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOTTA
Permita-me, Sr. Presidente. Gostaria de comu
nicar a V.Ex" que estou encaminhando por escrito
um pedido de retificação da Ata do dia 10 de
junho, conforme questão de ordem que levantei
ontem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço a V. Ex"

Concedo a palavra ao nobre Relator, Consti
tuinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, Srs, Constituintes, desejo registrar um pedi
do de desculpas aos Srs. Constituintes pelo episó
dio ocorrido ontem à tarde.

A propósito, cabe um esclarecimento. No sába
do pela manhã eu havia solicitado ao 19 Vice-Pre
sidente, Constituinte AluízioCampos, que fizesse
chegar ao conhecimento do Presidente Afonso
Arinos o fato de que eu estava impossibilitado
de aqui estar presente na reunião de ontem, mas
que o Regimento prevê, quando se tratar de proje
tos de decisão, que o Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte pode designar, com a
anuência do Relator, um relator substituto. Ora,
dada a similaridade do caso e já que o 1"Vice-Pre
sidente me alertava que só seria discutido o
preâmbulo do trabalho, pareceu-me que se pode
ria fazer essa designação. Eu daria, de"'!:: :~u,

minha anuência ao nome ~;:, Constituinte Nelson
Jobim.

Ocorreu-me portanto, Sr. Presidente, que mi
nha ausência poderia ser justificada, uma vez que
não estaria sendo discutido nem votado o ante
projeto oriundo das Comissões Temáticas. Entre
tanto, talvez tenha valido a pena o incidente, por
que é bom que esta Casa tome uma decisão
a respeito do assunto. E lhes explico por quê:
tenho um filho, meu colega advogado, na casa
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dos 30 anos, que, talvez não suportando as pres
sões emocionais, acaba de ter uma paralisia facial,
que não se sabe até que ponto pode ser grave.
Vi-me na contingência de mandá-lo para o Rio
de Janeiro, sem poder acompanhá-lo, para que
não se dissesse que eu estava faltando, mais uma
vez, a uma reunião desta Comissão.

Sr. Presidente, é preciso que haja um substituto,
pois os cemitérios estão cheios de pessoas in
substituíveis. É bom que, nesta hora, V Ex', ouvido
o Plenáno, uma vez que o Regimento é omisso
para o caso específico, tome uma iniciativa, a
fim de que tal episódio não se repita.

Evidentemente, renovo meus pedidos de des
culpa. E a justificativa maior para minha ausência
é a de que o Superintendente da Sudene, há al
gum tempo preocupado com o tratamento que
se dá ao Nordeste e sendo meu velho compa
nheiro - foiPresidente da Ordem dos Advogados
de Pernambuco, quando eu era Presidente da Or
dem dos Advogados do Brasil -, queria que eu
explicasse a todos os Integrantes daquele órgão
o que se passa nesta Casa.

Peço a V. Ex' que registre em ata as minhas
escusas a todos os Srs. Constituintes, mas que,
desde logo, haja uma definição, para que, nas
minhas faltas e impedimentos, um Constituinte,
talvez - quem sabe? - mais autorizado do que
eu possa preencher uma eventual lacuna.

Era essa a comunicação que queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tomo
conhecimento das declarações do ilustre Relator,
que constarão em ata, de acordo com seu pedido.
Quanto a mim, particularmente, cabe-me apenas
fazer votos para que o problema de saúde que
atingiu seu filho e colaborador não tenha conse
qüências maiores.

A presente reunião terá duração de três horas,
de acordo com o art. 5. do nosso Regimento.

As emendas serão recebidas na sala de emen
das, na Secretaria da Comissão, diariamente, até
a próxima quinta-feira, conforme ofíciojá encami
nhado aos Srs. membros da Comissão de Siste
matização e que acredito tenha sido recebido por
todos. Da mesma forma, haverá reunião, diaria
mente, até quinta-feira, neste plenário, a partir das
20 horas, para discussão do Anteprojeto apresen
tado à Comissão.

A lista de inscrição para os debates encontra-se
sobre a mesa e deve ser preenchida pelos Srs.
Constituintes que desejarem usar da palavra para
a discussão do Anteprojeto.

Solicito aos ilustres membros desta Comissão
que antes de qualquer intervenção declinem o
nome parlamentar, para facilitaro trabalho da Ta
quigrafia.

Comunico V. Ex" que fOI encaminhado, hoje
pela manhã, ofício ao Sr. Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte sobre a questão de
ordem formulada ontem pelo Sr. Constituinte
Adolfo Oliveira e pela SI'" Constituinte Sandra Ca
valcanti, a respeito da apresentação de emendas
de mérito sobre a Comissão da Família, da Educa
ção, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação. Em resposta, recebi um tele
fonema do Sr. Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, eminente Deputado Ulysses Guima
rães, pouco antes da abertura desta reunião. Cha
mou-me ao telefone na sala em que me encon
trava - a sala de reuniões do Partido da Frente
Liberal - e manteve a posição que está aqui

consignada entre os avisos. Quer dizer, sobre a
questão de ordem formulada ontem pelos Srs.
Constituintes a respeito da apresentação de
emenda de mérito sobre a Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação, cujo relatório final
não seguiu a tramitação normal das outras comis
sões, o Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte reafirmou, hoje, que podem ser apresen
tadas emendas.

Desejo, ainda, informar ao ilustre Senador
Constituinte Wilson Martins que, conforme solici
tou S. Ex', foram encaminhados aos membros
desta Comissão vias do documento que apre
sentou a esta Presidência, contendo estudos que
realizou sobre o Anteprojeto de Constituição.

Quanto ao prazo para debates, o Sr. Relator
terá o prazo de 20 minutos, improrrogáveis; o
autor, 20 minutos, improrrogáveis; os membros
ou suplentes desta Comissão, 10 minutos, im
prorrogáveis; os Srs. Constituintes que não sejam
membros desta Comissão, 3 minutos, improrro
gáveis. Poderão ser admitidos apartes pelo prazo
de até 1 minuto.

A finalidade desta reunião é a discussão do
anteprojeto apresentado pelo Sr. Relator, a quem,
portanto, passo a palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) -Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, o Relator da Comis
são de Sistematização, ao longo desses dias, ate
ve-se a um trabalho duplamente específico, na
compatibilização do que veio das demais comis
sões. Em pnmeiro lugar, buscou colher dos Rela
tores adjuntos matéria que poderia ser tratada
de forma simultânea com a pesquisa feita por
oito Relatores auxiliares. Ao final, compatibilizan
do aqui e acolá - devo registrar este trabalho,
sequer no que diz respeito à oitava Comissão,
não tem cunho pessoal. Ele é o somatório dos
textos de sete Comissões Temáticas. O que fiz
foi apenas compatibilizar os pontos eventualmen
te conflitantes, mas respeitando tudo aquilo que
havia sido aprovado nas respectivas Comissões
Temáticas e, eventualmente, não abordado em
nenhuma outra. É claro que um trabalho dessa
natureza acaba eivado de omissões, de erros, so
bretudo quanto às remissões.

Ao longo dos últimos sete dias, eu e os Relato
res adjuntos - e invoco o testemunho do Depu
tado Adolfo Oliveira - já saíamos, sistematica
mente, às 4 horas da manhã do Prodasen. O
trabalho árduo, a tarefa difícil acabou, assim por
produzir remissões equivocadas, que foram leva
das à Imprensa, apesar do compromisso mantido
com o diretor do Prodasen, no sentido de que
as remissões não figurariam no texto publicado.
De qualquer sorte, há uma errata, distribuída aos
Srs. Constituintes - espero que todos os ilustres
e eminentes Srs. Constituintesjá estejam de posse
dela - em que estão corrigidas as remissões
nos arts. 14, 17, 42, 56, 65, 98, 275, 309, 337,
343,364, 368, 402, 460 e 480.

Uma outra explicação é a seguinte: se eventual
mente um membro de Comissão Temática não
te ver encontrado o dispositivo, eu pediria a S.
Ex' que o cobrasse do Relator que fará remissão
pessoalmente.

Na VIII Comissão, porém, o relatório não conse
guiu ser aprovado - fato, de resto, conhecido
de todos os Srs. Constituintes. Conseqúenternen-

te, convidei os eminentes Relatores Artur da Távo
la e João Calmon para que, numa reunião, pudés
semos chegar a um consenso a respeito dos tra
balhos que ambos haviam apresentado, um na
Subcomissão e outro na Comissão, onde teria
havido conflito. De início, foi notado que, em 70%
dos casos, não havia qualquer conflito ou dissen
são e que, portanto, haveria possibilidade de se
chegar a bom termo. Ao final, os 30% faltantes
resultaram dessa troca de idéias. Agora, ajudado
por seus companheiros, o Relator traz este resul
tado ao julgamento de V.Ex"

Na apresentação, que precede o anteprojeto,
dá-se notícia de que o preâmbulo foi, todo ele,
com duas ou três palavras, de autoria do Relator,
Inspirado no Projeto de Constituições produzidas
pelo Congresso "Pontes de Miranda", realizado
na cidade de Porto 'Alegre, Rio Grande do Sul.
Naquela oportunidade, todas as entidades ligadas
ao Direito - Conselho Federal e seccionais da
OAB de todo o País, .Instituto dos Advogados,
Professores e Desembargad,ores - davam a lu
me um anteprojeto, que foi o primeiro, uma espé
cie de precursor para a Constítuição a ser elabo
rada na Assembléia Nacional Constmnnte, E eu
dizia,a propósito, ao Constituinte AluízioCampos,
que existem três ou quatro modelos de preâm
bulo, que este era apeneso ponto de partida,
para que a Assembléia Nacional Constituinte en
contrasse aquele que melhor se adaptasse ao tex
to constitucional e à realidade brasileira.

No que diz respeito à Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação, o Relator afirma,
quanto à oitava Comissão, haver possibilidade de
formulação de emendas que possam traduzir a
vontade popular, se eventualmente esta não tiver
sido captado no trabaho gue resultou da análise
conjunta dos relatores.

Quero dizer, finalmente, Sr. Presidente, que V.
Ex' haverá de colocar em discussão toda a matéria
que a Assembléia entender necessária. Mas me
parece que maior rentabilidade será obtida com
a cobrança dos pontos que aqui e acolá possam
parecer não terem sido incluídos, uma vez que
agora estamos na fase das emendas e estas de
pois, terão de sofrer o-chamado parecer do Rela
tor, para-aí, sim-serem novamente díscun
das em Plenário.

De qualquer sorte, Sr. Presidente, coloco-me
à disposição dos emmentes Srs. Constitumtes pa
ra os devidos esclarecimentos.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Permita-me, Sr. Presidente. Já que o Sr. Relator
colocou-se à disposição para esclarecimentos.
queria que S. Ex' me explicasse quais as razões
do encaminhamento do ofício em que mostra
que, como resultado da compatibilização da ma
téria aprovada nas sete Comissões Temáticas, à
exceção do texto da VIII Comissão, devidamente
elaborado pejo nobre Relator, tenham sido con
sultadas somente os Líderes do PMDBna Assem
bléia Nacional Constituinte, no Senado e na Câ
mara, e o Líder do Governo, com a valiosa assis
tência dessa Presidência.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
qualquer uma explicação?

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sim, porque a atitude me pareceu discnminatória.
Creio até que o Presidente da Comissão está enca-
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O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Poste
riormente.

Ai. já não mais caberá ao Relator, uma vez que
a isto ele não se opõe.

Sr. Presidente, tenho a impressão de que minha
presença na tribuna neste instante é desneces
sária. Anão ser que algum outro Constituinte quei
ra fazer indagação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O seu
tempo está esgotado Sr. Relator, mas como disse

minhando ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte um trabalho sobre o qual foram pre
viamente consultados apenas o grande Partido
da Constituinte e o Líder do Governo.

Perguntaria a V. Ex' o que fazemos nós, os
pequenos partidos, dentro desta Comissão?

o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Consti
tuinte Gerson Peres, o que os pequenos partidos
fazem é exatamente o que V.Ex' começa a fazer
agora, indagando o porquê das atitudes. O Relator
vem dizendo, e registrou sempre, que havia toma
do um duplo caminho: o jurídico e o político.
Evidentemente, no caminho jurídico - e V. Ex'
há de convir em que, apesar de eu não ser um
homem que se debruce nas letras juridicas como
V.Ex', também não navego tão mal por esse cami
nho - eu saberia como comportar-me.

Do ponto de vista político,-como se sabe, fui
eleito Relator pela bancada do meu partido e,
portanto, no instante em que presto contas a essa
bancada faço-o por intermédio de suas lideranças
-exatamente as Lideranças do Governo, o Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, o U
der na Câmara e o Líder no Senado. Isto, no
entanto - e aí gostaria de fazer a diferença -,
não é coisa acabada, determinada, ultimada. Eu
teria de receber uma orientação política, para, ao
final, decidir se ficaria com ela ou não.

VejaV.Ex' quanto à Vil! Comissão, há algumas
coisas sobre as quais o programa partidário não
está devidamente acabado, escrito, terminado,
em relação ao que ali se colocou. Até porque
esse anteprojeto, que entra agora na fase de dis
cussão, receberá as emendas de V. Ex",que supri
rão as falhas, as deficiências, os enganos e os
equívocos cometidos pelo Relator.

Diria mais: se algum mérito tem este antepro
jeto, V. Ex' pode creditá-lo ao grandes Relatores
das Subcomissões, mas os defeitos, as imper
feições e os equívocos V. Ex'debitará tão-somente
a mim. Só espero poder explicar esses equívocos,
porque os acertos os Relatores das Subcomissões
e das Comissões poderão explicar.

Não houve, pois, essa intenção. Se V.Ex' assim
o entendeu, eu lamento. Eu não cometeria tal
deselegância com um colega de outro partido.

o SR. CONSmUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente Bernardo Cabral, fizesta indagação
para que possamos conduzir nossos trabalhos
de compatibilização das matérias. Devemos estar
de espírito desarmado quanto a problemas de
partidos políticos. Isto porque, se elaborarmos
uma Constituição que reflitaapenas o pensamen
to de um partido político, não estaremos escre
vendo uma Constituição para o Brasil,como dese
ja V. Ex'

Creio que V. Ex' não quis, de forma alguma,
fazer distinções, mas estranhei, pois quem assina
o oficio é o eminente Presidente, o Constituinte
Afonso Arinos, que integra o Partido da Frente
Uberal - e nada, inclusive, foi comunicado ao
partido de V.Ex'

Encerro minha intervenção, indagando ao Sr.
Presidente se poderia formular algumas questões
ao relator quanto à parte inicial do anteprojeto.

Pergunto se isso faria parte do meu prazo para
discussão, pois não quero tomar-me inoportuno
ou falar demais.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Ãrinos) - Queria rá-lo desde logo a este Anteprojeto. Isto porque
informar a V. Ex' e à Comissão que o tempo aprendi algo, remançoso e pacífico, em Direito:
do Relator é improrrogável e que faltam cinco celeridade e economia processual. Esta foi a for-
minutos para se esgotar. ma mais clara, oportuna e eficaz para trazer a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES _ matéria à discussão. Exatamente como está sen-
Mas S. Ex' se colocou à disposição dos compa- do feito.
nheiros. Vou, então, abrir mão de meu tempo, Quanto à nobre Constituinte Sandra Cavalcanti,
para que outros possam debater com S. Ex' S. Ex' indaga da possibilidade de se destacar logo

Gostaria de fazer apenas mais uma observação essa matéria para discussão, antes mesmo de
quanto a matéria que não teve relatório, pois S. discutir-se o que veio das Comissões Temáticas.
Ex' juntou toda a matéria no anteprojeto, ipsis Confesso que nada tenho a opor. Isto depen-
Utteris.Perguntaria o que vamos fazer com esse derá da Presidência. Agora, que se estabeleça des-
conteúdo, com esse volume, que sobrecarregou de logo que o critério aplicado na discussão sobre
em artigos o anteprojeto. No meu entendimento, a Vil! Comissão será válido para qualquer uma
esse documento é um códlco constitucional, não das outras, eis que o Anteprojeto é o somatório
um anteprojeto de Constituição, pois nele as ma- do que foi abordado nas Comissões Temáticas.
térias adjetivas são excessivas. De modo que, Sr. Presidente partindo desta pre-

Vamos trabalhar com V. Ex', vamos discutir e missa e V. Ex' há de convir em que a conclusão
ver se podemos eliminar redundâncias e abun- é tão racional e lógica quanto a premissa se V.
dâncias existentes no anteprojeto. Vamos ver se Ex' entender de colcocar desde logo a matéria
será possível fazê-lo harmonicamente. O que me em discussão, isto não exclui que tamabém à
preocupa, basicamente é o relatório integral que VIII Comissão sejam apresentadas emendas dís-
aqui está. Qual a diretriz que V. Ex' traçou, ou tintas.
vai traçar, para que ele se transforme no relatório I O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -
de V. Ex' propriamente dito, a fim de que possa- Nobre Relator V. Ex' encampou o trabalho da
mos emendá-lo? Ou vamos emendá-lo se simpli- Comissão, já que o art. 14 do Regimento Interno
ficá-lo tal como está? da Assembléia determina que V. Ex' elabore o

Esta, a última pergunta que faria. relatório sobre matéria não concluída. Esta a razão
O SR.PRESIDENTE(AfonsoArinos)_ APresi- de eu haver solicitado este esclarecimento.

dência vai prorrogar o prazo de que dispõe o Quer dizer, o que está aqui, neste Anteprojeto
Sr. Relator, mas gostaria de prevenir que aqueles já é considerado por V.Ex' um relatório compati-
que tiverem a intenção de participar do debate, bilizado?
através de diálogo com o Relator, farão melhor O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Exata-
se se inscreverem para falar, para o que disporão mente, um relatório compatibilizado. .
de dez minutos. Não por condescendência, mas O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) _ É a
por dever de consciência, o Presidente prorroga hipótese citada no § 4' do art. 14:
o prazo do Sr. Relator, pedindo apenas que os "Na hipótese de alguma comissão não
apartes não se transformem em discursos para- apresentar seu trabalho no prazo estipulado
lelos. no parágrafo anterior, caberá ao Relator da

A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN- Comissão de Sistematização a elaboração do
TI- Permita-me, Sr. Presidente? mesmo, obedecido o prazo estabelecido no

Gostaria de acrescentar algo à indagação feita Caput do art. 19."
pelo Constituinte Gerson Peres, sugerindo um Pelo que entendi das palavras do nobre Relator.
modo prático de enfrentar o problema do texto S. Ex' acha que o destaque solicitado pela Consti-
da Comissão VIII. tuinte Sandra Cavalcanti é cabível, para discussão

No caso, poderá ser feito um pedido de desta- daquele relatório que não foi concluído na VIU
que para discussão preliminar do capítulo relativo Comissão. Depois de concluído o relatório que
à educação, à família, à ciência e à tecnologia. o Relator está apresentando da tribuna neste mo-
Feito o destaque e ao discutir-se a matéria, pode- to b e tã s ta a sa sãomen ,a re-s .en o.e sae p nanos sesríamos eventualmente entrar no mérito, para que, de hoje - o que me parece razoável.
no final, tivéssemos um texto a ser incorporado. Tem a palavra o Sr. Relator.

Pergunto ao nobre Relator se considera válido
esse procedimento. O SR.RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi-

dente, suponho e tomo como tal, que a emenda
OSR. RELATOR (Bernardo Cabral)-Respon- da Constituinte Sandra Cavalcanti pretende re-

dendo a ambos Srs. Constituintes, antecipo que querer destaque para esta matéria.
não vejo inconveniência no que propõe a Consti-
tuinte Sandra Cavalcanti.Mas devo dizer,Sr. Presi- ASRA. CONSmUlNTE SANDRA CAVALCAN-
dente, que o art. 14 no seu § 4°, faz o seguinte 11- Posteriormente.
registro: "Na hipótese de alguma comissão não
apresentar seu trabalho no prazo estipulado no
parágrafo anterior" e foi o caso da Vil! Comissão
"Caberá ao Relator da Comissão de Sistemati
zação a elaboração do mesmo, obedecido o prazo
estabelecido no caput do art. 19, ou seja, por
10 dias.

Ora Sr. Presidente se cabia, como cabe, ao
Relator, por imposição regimental - e esta é uma
exigência a que me curvei - elaborar o que não
foi feito na VIII Comissão, ele só poderia íncorpo-
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antes, concedo as prorrogaçãoes corresponden
tes à interpretação de V. Ex"...

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O Rela
tor agradece a V. EX" a generosidade.

O SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA
Sr. Presidente, permite-me V. Ex' fazer uso da
palavra para dirigir uma sugestão ao nobre Rela
tor?

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos)- O Rela
tor resolverá se é o momento de apresentar suges
tões.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Suges
tão de ordem prática.

O SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA
Sr. Presidente, em caso de conflito entre duas
disposições aprovadas em diferentes Comissões
Temáticas, entendo e sugiro que os conflitantes
devem constar do Anteprojeto, para votação no
plenário da Comissão. Cito, por exemplo, a exis
tência ou não de mais de um sindicato na mesma
base territorial.A matéria é tratada de forma dife
rente no art. 4°, inciso 11, alínea "i" do texto da
Comissão I,e no art. 6°, inciso 11 do texto da Comis
são VII.

Do mesmo modo, no que se refere ao voto
facultativoaos 16 anos e obrigatório aos 18 anos.
No art. 28, inciso I, letra "b" do Anteprojeto só
foi contemplado o voto obrigatório aos 18 anos
e não o facultativo como aprovado no Relatório
da Comissão 1-art. 5'lnciso I, alínea "a"

E outros exemplos poderão ser facilmente
constatados.

Pergunto, pois, se não seria, digamos demo
crático, trazer temas conflitantes, aprovados em
duas diferentes Comissões Temáticas, para se
rem decididos em plenário, através de votação.

O SR.RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, peço permissão para responder.

O Constituinte Renato Vianna sabe da estima
que por ele tenho. Evidentemente, isso seria até
repetitivo...

O SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA
Quero até agradecer a V. Ex' a honrosa missão
que me conferiu, para ajudá-lo, na condição de
Relator auxiliar, nessa difícil e árdua tarefa de ela
borar este anteprojeto.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral)- Não pre
ciso, portanto, nesta hora, compatibilizar a ami
zade e o afeto que lhe dedico, porque não são
conflitantes.

No caso, porém, a orientação do Relator foi
a seguinte: quando havia dois textos conflitantes,
pareceu ao Relator - salvo melhor juízo e sendo
sua função a de compatibilizar - que teria de
optar por um meio termo. E, por que pareceu
ao Relator que esta seria a forma mais efetiva
de produzir o trabalho? Porque, logo a seguir,
dá-se a esta Comissão o poder de apresentar
emendas de adequação. O que significa "emen
das de adequação"? Eventualmente, por exem
plo, eu preferia o texto do Constituinte José Paulo
Bisol; no entanto, o texto de outra Comissão se
incompatibilizava com esse. Se eu trouxesse os
dois, evidentemente estaria transferindo uma res
ponsabilidade minha, que é de compatibilizar,pa
ra bancar o bom moço em relação ao Plenário.

Com isso, fico com uma mdefinição; com isso,
não cumpro minha tarefa; com isso, retiro minha
responsabilidade de enfrentar essa dualidade, pa
ra jogá-Ia ao Plenário.

No entanto, como é possível uma emenda de
adequação - e o que o Constituinte Renato Via
nna acaba de dizer é exatamente nesse sentido
- caberão tantas emendas de adequação quanto
os textos, em sendo conflitantes. Para cá só foi
escolhido um texto, em detrimento de outro. S.
Ex" poderá apresentar emenda de adequação, di
zendo que o Relator não compatibilizou correta
mente o texto apresentado nas Comissões Temá
ticas, por haver preferido um. Aí, sim, o Plenário
tomará conhecimento. Mas, não como fuga ou
omissão do Relator!

Quero dizer aos Srs. Constituintes, em parti
cular ao amigo Renato Vianna, que foi esta a fór
mula que o Relator adotou.

O SR.PRESIDENTE(AfonsoArinos)- Os Srs,
Constituintes desejam fazermais alguma conside
ração? (Pausa) Então, o tempo do nobre Relator
está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, peço a palavra para formular inda
gações sobre o relatório.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Permi
ta-me, Constituinte Gastone Righi.

Sr. Presidente, talvez fosse interessante que,
neste instante, não houvesse, digamos, o chama
do tempo para o Relator. Parece-me ser minha
obrigação aqui ficar e responder a todas as inda
gações que os Srs. Constituintes eventualmente
tenham a fazer.O mais correto e o mais acertado
é V. EX", Sr. Presidente, liberar o tempo para os
Srs. Constituintes que indagam e, por igual, meu
prazo para resposta, uma vez que estamos ainda
nesta fase de compatibilizar o que precisa ser
compatibilizado.

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - O Pre
sidente submete à Comissão as ponderações do
Relator. (Pausa) Não há objeção por partir da
Comissão. V. Ex' pode continuar com a palavra,
de acordo com a decisão do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Permita-me, Sr. Presidente. Diziaeu não ser ainda
o momento de manifestarmos divergências em
relação ao anteprojeto. Apenas fomos colhidos
por um relatório que pretendíamos fosse o soma
tório das propostas apresentadas, com a indica
ção, apenas, por parte do Relator, de onde exis
tiam as incompatibilidades. Se S. Ex" apontasse
as incompatibilidades a seu ver existentes, isto
possibilitariaa cada membro desta Comissão ofe
recer, via emenda, uma proposta compatibiliza
dora - ou na escolha de uma das alternativas
ou na fusão das duas para uma terceira. Compa
tibilizar não significa escolher apenas A ou B, é
possível eleger-se C, proveniente da fusão de A
e B. Desta forma, teríamos realmente uma partici
pação efetiva.

A solução alvitrada pelo insigne Relator, em
verdade, emascula-nos e impossibilita-nos uma
participação direta e objetiva.Suponho que nesta
Comissão haja noventa e três Srs. Parlamentares
de nível técnico e jurídico Idênticos, e sem ne
nhum capitis diminutio para qualquer deles, po
deria cada um, verificada a imcompatibilidade

apontada pelo Relator, fazer a sua proposta para
se resolver o problema criado pelo Sr. Relator.

Fui surpreendido, porém - não tenho ainda,
é claro, elementos para levantar divergências so
bre o relatório - com uma nova proposta, refe
rente a uma das Comissões Temáticas, que chega
ao ponto de simplesmente extirpar textos aprova
dos nas Comissões Temáticas que sequer se con
frontam ou se incompatibilizam com outros. Pro
cedeu-se-à eliminação pura e simples de dispo
sitivos que abrangem situações não previstas no
relatório e que sequer encontram nas propostas
originárias qualquer conflito.

Pergunto: quando o Sr. Relator, sponte pro
pria - não apenas S. Ex", mas também os Srs.
Relatores aUXIliares -, no desejo sadto de colabo
rar com a Comissão, pura e simplesmente elimina
uma proposta, ficamos obrigados a ter de procu
rar essa proposta para pedir à Comissão que nela
seja reincluído aquilo já aprovado, só porque a
vontade onipotente de um eventual sub-relator,
não regimentalmente previsto, resolveu extirpá-Ia,
acima da vontade de 63 companheiros de uma
Comissão Temática?

Não consigo compreender isso. Realmente es
tou atônito! Esta, a orientação que gostaria de
receber do Sr. Relator. Quando, simplesmente,
o texto é extirpado, sem que tenha havido incom
patibilidade e previsão de outra proposta, como
ficamos? Pedindo para ressuscitar o texto extir
pado sem ao menos haver, até mesmo regimen
talmente, autoridade para o Sr. Relator assim pro
ceder? Como ficamos? Por que discutir em cima
de um prato feito pelo Sr. Relator e seus sub-rela
tores, quando o que eles deveriam ter feito era
levantar - onde existissem - as incompatibi
lidades, para que sugeríssemos as respectivas so
luções?

Esta é questão que se coloca: como vou atuar?
Deque forma posso participar? Como tentar pres
tar minha modesta e humilde colaboração a esse
brilhante, magnifico e culto relatório elaborado
pelo insigne Relator?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Emi
nente Constituinte Gastone Righi, perdoe-me V.
EX", mas não ocorreu. Esclareço a V. Ex' que
em nenhum instante o trabalho do Relator extir
pou qualquer texto.

Não se extirpou qualquer texto, pela vontade
própria do Relator, que tivesse sido aprovado e
que não fosse conflitante com textos de outras
Comissões. Em segundo lugar, eminente Consti
tuinte Gastone Righi,não poderia o Relator trazer
para este plenário os textos que eventualmente
confhtassem, porque sua função, pelo art. 19, é
esta:

"Na Comissão de Sistematização os ante
projetos recebidos das Comissões Temáticas
serão distribuídos em avulsos a todos os seus
membros, devendo o Relator, no prazo de
10 dias - e foio que fiz-, apresentar relató
rio fundamentado concluindo por antepro
jeto."

Eu teria, pois de concluir por um anteprojeto.

Eminente ConstituinteGastone Righi, se V. EX"
que me apresentar um texto, agora, de uma Co
missão Itemática, que não figure no anteprojeto,
estarei ~pto a responder a V. Ex" onde ele está
incluído.
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mim - ainda complementado por professores
de Direito e colegas de profissão.

Posso dizer a V. Ex",nobre Constituinte Ademir
de Andrade, que não haverá Secretaria ou Presi
dência, na Comissão de Sistematização, capaz
de realizar um trabalho como sugere V. Ex" 
e que, na verdade, seria o ideal - antes de ses
senta ou noventa dias. Estourariamos, portanto,
todos os nossos prazos.

Por essa razão eu me coloquei integralmente
à disposição dos Srs, Constituintes que porven
tura tenham dúvida a respeito de algum artigo.
Estarei pronto a prestar esclarecimentos, pois fi
quei noites e noites dedicado a essas questões
e tenho-as na cabeça, como se fosse também
um computador. Sei onde foi colocado cada ar
tigo.

O Deputado Wilson Martins talvez queira escla
recer mais esta questão ao nobre Constituinte
Lysãneas Maciel, uma vez que funcionou como
Relator adjunto.

O SR. CONSTITUINTE WILSON MARTINS 
Sr. Presidente, eminente Relator, Srs, Constituin
tes, entendo perfeitamente a perplexidade dos no
bres colegas Constituintes e, prevendo-a, prepa
rei, antes das emendas, um relatório com todos
os dispositivos que deveria suprimir, modificar e
aditar. Ontem, na primeira reunião após a apre
sentação do anteprojeto, ofereci à Mesa uma rela
ção dessas emendas e pedi que fossem incluídas
como notas taquigráficas e distribuídas aos cole
gas para facilitar-lhes o trabalho, e hoje venho
trazer a complementação.

Requeiro. portanto, à Mesa que mande publicar
o restante dos estudos a que procedi com esse
objetivo e que incluem todo o anteprojeto da
Constituição. São 107 emendas que pretendo
apresentar, importando na eliminação de 32 dis
positivos.

A publicação desses dados, em aditamento à
publIcação do trabalho ontem apresentado à Me
sa, possibilitará aos Srs. Constituintes um cotejo
de todo o trabalho realizado por este Constituinte.
Muito obrigado a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presi
dência agradece a V.Ex"a comunicação e informa
que os trabalhos referidos pelo nobre Senador
serão publicados de acordo com a sua sugestão.
A Secretaria da Mesa se incumbirá dessas provi
dências. A Presidência pergunta a V. Ex' se teve
ocasião de mandar algum exemplar desse traba
lho para a Mesa.

O SR. CONSTITUINTE WILSON MARTINS 
Mandei ontem, Sr. Presidente. Já foi publicado
e entregue aos Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Esse
trabalho atual?

O SR. CONSTITUINTE WILSON MARTINS 
Este vou mandar agora.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Édesse
que eu estava falando. Tenha a bondade de en
viá-lo.

Continua com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Ouço
o Sr. Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Relator, sabemos que uma das maiores dificul-

O SR. CONSTITUINTE ADEMiRANDRADE
Meu caro Relator Bernardo Cabral, entendemos
e concordamos com V. Ex" quando afirma que,
na compatibilização dos vários trabalhos das sete
Comissões, deve fazer uma opção para elaborar
o relatório da qual V. Ex" é o Relator. Entretanto,
expresso a V.Ex' a nossa dificuldade em participar
desse trabalho

Veja bem V.Ex": eu, por exemplo, li cuidadosa
mente, do começo ao fim, 05 resultados dos tra
balhos de todas as Comissões. Após ter recebido
o anteprojeto de V. Ex', no sábado pela manhã,
procurei lê-lo também na íntegra, mas não che
guei a fazê-lo por falta de tempo. Três dias não
foram suficientes para que pudéssemos não ape
nas ler, mas entender tudo que lá está colocado.
E para nós é muito difícilmemorizar onde houve
ou deixou de haver a compatibilização desse tra
balho. Entendo que caberia à Presidência dos tra
balhos e à Secretaria da Mesa oferecer ao Plenáno
da Comissão as várias compatibilizações, as várias
opções, inclusive para nos fazer entender qual
a opção de V. Ex', a fim de que pudéssemos
julgá-Ia com mais facilidade.

No anteprojeto que V.Ex" apresentou, sabe-se
de onde vieram todos os artIgos dos anteprojetos
originais. Mas, se determinado artigo não for en
contrado no anteprojeto, não terei meios de saber
onde terá sido aproveitado. Quer dizer, a opção
está dada de um lado e não está dada de outro.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Apro
veito, nobre Constituinte Adermr Andrade, para
agradecer-lhe...

O SR. CONSTITUINTE WILSON MARTINS 
Nobre Relator, gostarIa de prestar um esclare
cimento.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Pediria
ao nobre Constituinte Wilson Martins que me per
mitisse, inicialmente, dar uma explicação, ao
Constituinte Ademir Andrade.

Imagine V.Ex', nobre Constituinte, que, durante
dez dias, até três ou quatro horas da manhã, oito
Relatores auxiliares, quatro Relatores adjuntos e
todo um mecanismo de computação foram ne
cessários para se chegar a esta conclusão, a um
trabalho sofrível como este. Mas o que há, no
caso, é um deslocamento de artigos. Cada Comis
são estava com seus trabalhos em determinada
ordem e o Relator teve de trazê-los para a ordem
correta, ou seja, distribuída em capítulos, nos
quais se integraria tudo aquilo que fora discutido.

Os oito Relatores que aqui estão - 05 Relatores
de campo - fizeram um trabalho terrivelmente
exaustivo. Assim também foi o trabalho feito por

Entendo que a Secretaria da Comissão deveria
fornecer aos Constituintes um roteiro detalhado
de tudo o que V. Ex" decidiu, para que tenhamos
condições de avaliar in totun o seu trabalho. Caso
contrário, é claro, perceberei falhas e emendarei.
Mas, com o máximo de boa memória que possa
ter, perceberei, talvez, apenas 10% do que seria
possível se de antemão conhecêssemos as coinci
dências e as opções seguidas por V. Ex'. O que
desejo é mostrar a necessidade de contarmos
com mais dados para trabalharmos com facili
dade na Comissão de Sistematização.

Contudo, estou de pleno acordo com V. Ex'
e o parabenizo pelo seu excelente trabalho.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Consti
tuinte Gastone Righi, não houve extirpação. O nú
cleo do artigo é a anistia, seguido dos direitos
e vantagens do ressarcimento. O Relator preferiu
o texto do Constituinte Almir Gabriel; não porque
despreze o talento do Constituinte José Paulo Bi
sol. Tanto assim que, neste Anteprojeto, para hon
ra desta Assembléia, há um aproveitamento de
mais de 90% do seu trabalho.

Preferiu o Relator o texto do Constituinte Almir
Gabriel por uma razão muito simples: se para
cá trouxesse a sugestão do Constituinte José Pau
lo Bisol e a do Constituinte Almir Gabriel, quanto
ao problema da anistia, sem tomar uma posição,
ficaria muito mal se não fízesse o registro disso.
Compete agora, entretanto, a V. Ex" apresentar
emendas de adeqlJll\;íW,reclamando que este Re
lator não fez a devida compatibilização, e elas
serão aprovadas pelo, Plenário, que no fundo, é
quem dá a palavre.ãnal. '

O SR. CONSTITaIl:'ITE GERSON PERES 
O Relator compatibilizou o art.49 com o art. 482,
que ampliou um-poueo a mecânica da anistia,
aproveitando o inicio do artigo do Constituinte
José Paulo Bisol, e complementou a outra parte
com sugestões do- anteprojeto da Comissão da
Ordem Social.

'''~~:~ .
O SR. RELAT0R'~rdo Cabral) - Agra

deço a V,Ex'

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra o Constítuínte Ademir Andrade.

o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Aponto, por exemplo, o'§ ,11, do art. 49, do subs
tituto do nobre Relator José Paulo Bisol.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Nobre
Constituinte Gastene Rig!:íi, V. Ex" tem à mão o
texto do eminente Relator José Paulo Bisol?

o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não. Está em meu gabinete.

O SR RELATOR (Bernardo Cabral) -,Então,
remeto V.Ex" ao art. 115, do anteprojeto. (Pausa.)
Desculpe-me. V.Ex' referiu-se ao art. 13?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Art. 49, § 11

O SR. RELATO~nardo Cabral) - Descul
pe-me V. Ex", mas.se-é o que trata da anistia,
ele foi compatibilizaéo cem.o texto do Substitutivo
do Relator Almir Oabríel. Logo, a anistia figura
no Anteprojeto.

O SR. CONSTlTtilN-TE GASTONE RIGHI 
Eu disse a V.Ex'que !lllÍCl' haYIaincompatibilidade.
Continua não havense, e V. Ex' simplesmente
extirpou. Quando se EOO:irpa é porque se trata de
antítese de outro cll~~ítivo ou algo que não se
compatibiliza. Nada.dísso ocorreu. Apenas citei
esse exemplo pesque, .tendo em vista o fato de
hoje ter sido um dia llle,trtWalhoestafante, recebi
seu relatório pela manaê-e.nâo tive sequer um
minuto para lê-lo. EuP.-ant, no entanto, verifi
quei que há vários casesâs.extlrpaçôes - e pode
ria citar pelo menos u~ .dez ou vinte - sem
sentido algum.

Minha dúvida, então, é a seguinte: como proce
deremos para trazer à discussão aquilo que veio
de fonte tão Jegíttm:la,quanto a Comissão temá
tica?
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dades na feitura de uma Constituição é, precisa
mente, dar eficácia aos dispositivos que ali estão
inscritos. Se não a nossa Constituição virará ape
nas uma simples declaração formal de direitos
que jamais serão implementados no decorrer da
sua existência ou lhes faltarão eficácia. Como a
nossa Subcomissão que integrou a Comissão I
tratava de direitos dispersos - direitos coletivos
que normalmente não tiveram tratamento prévio
nas Constituições anteriores- ficamos com uma
certa dificuldade em alterar logicamente esses
dispositivos. Mas o que nos preocupou sobrema
neira, e o eminente Relator José Paulo Bisol ado
tou quase que 90% do nosso relatório, foi a ques
tão da eficácia, da garantia dos direitos que esta
mos estabelecendo. Pressupõe-se que, quando
um dispositivo é colocado na Constituição, por
ser ela uma lei mais nobre, estaria mais amparado,
ou seja, o ali contido deveria ter eficácia maior.
Mas verificamos que ocorre exatamente o contrá
rio. Quando se insere na Constituição um direito,
ele fica mais distante do povo. Então, esse tipo
de preocupação norteou os trabalhos da nossa
Subcomissão. Um direito previsto na lei ordinária
pode ser acionado por qualquer cidadão perante
um tribunal comum, uma junta de conciliação,
uma vara cívelou criminal, etc. Agora, constitucio
nalmente, como esse direito pode ser acionado
pelo cidadão comum? Esse é o drama.

As Constituições são feitas de belos princípios
que jamais são executados: "Todos são iguais
perante a lei, inobstante a cor, raça, religião, etc".
"Todo poder emana do povo e em seu nome
será exercido." Essa é outra mentira neste País.
Ou: "O salário mínimo é suficiente para garantir
a subsistência do trabalhador, etc". Essas belas
declarações de direito jamais foram implemen
tadas. Algumas delas têm quase quarenta anos.
Como .éxemplo, temos aquela que diz que "os
trabalhadores terão participação nos lucros da
empresa" e que nunca foi regulamentada. Uma
das técnicas que os legisladores usam para pos
tergar esse direito é remetê-lo para a lei ordinária,
a fim de que essa regulamentação jamais ocorra.

Então criamos, Sr. Relator, a figura do Tribunal
de Garantias Constitucionais, que não tem a inten
ção de usurpar nenhum dos poderes do Supremo
Tribunal Federal, mas, pelo contrário, cria uma
norma para que não se façam mais essas declara
ções de direitos que não tenham implementação.
A eficácia desse Tribunal de Garantias Constitu
cionais reside precisamente nisso Não cria um
conflito de jurisdição com o Supremo Tribunal
Federal, mas toma ao alcance do cidadão comum
os dispositivos ali transcritos.

Recebi, eminente Relator, a seguinte proposta:
"Será, Sr. Deputado, que V. Ex' poderia colocar
no anteprojeto, por exemplo, direito ao sanea
mento básico?" Respondi que seria fácil coloca-lo
na Constituição, mas como se implentaria saúde,
saneamento básico e educação?

Convivemos com esse drama durante certo
tempo, quando imaginamos essa figura do Tribu
nal de Garantias Constitucionais apenas para in
terpretar os dispositivos desta Constituição. Como
consagramos, na nossa Subcomissão, que a so
berania do Brasil pertence ao povo e só através
da manifestação desse povo ela pode ser modifi
cada, nós, Parlamentares, tomamo-nos fonte se
cundária do poder, conforme V. Ex' adotou no
preâmbulo, no art. 1°, e assim por diante.

A supressão do Tribunal de Garantias Constitu
cionais, que não entendi bem até agora, seria
compatibilizada com as atribuições extensivas do
Supremo Tribunal Federal. Mas isso tomará difícil
a implementação desse dispositivo, porque, por
exemplo, nossa declaração de que todos têm di
reito ao saneamento básico o Governo poderá
alegar não dispor de meios e recursos financeiros
para implementar tal disposição constitucionaL
Neste caso haveria declaração de inconstitucio
nalidade por omissão, ou seja, se o Governo ale
gar que não tem, no seu planejamento, meios
para a erradicação de um determinado problema,
ou que não tem recursos financeiros para imple
mentá-lo, o Tribunal de Garantias Constitucionais
faria uma declaração, apenas para efeito de se
inscrever como plano prioritário, o cumprimento
daquele dispositivo constitucionaL Tudo o que
se inscrever nesta Constituição teria que ser obri
gatória e prioritariamente cumprido.

Então, veja V. Ex', há obrigações que, muitas
vezes, o Governo não pode cumprir, tais como
o saneamento básico e a educação para todos.
Qual seria a função desse Tribunal de Garantias
Constitucionais? Simplesmente declarar isso. E
o Governo não poderia, por exemplo, fazer um
projeto de construção de um submarino nuclear,
cujo dinheiro, empregado na construção, daria
para dar escolas a 16 milhões de crianças no
Brasil, sem antes atender aqueles dispositivos íns
cntos na Constituição.

Não seria usurpação de nenhuma atribuição
do Supremo Tribunal Federal. Mas vem agora
a Comissão de Sistematização compatibilizar o
texto Isso foi aprovado na minha Subcomissão
e na Comissão Temática, e foi simplesmente su
prímrdo do texto, segundo ouvi dizer, porque o
Supremo Tribunal Federal estaria com essas atri
buições.

Lembro apenas a V.Ex' que inscrever um dispo
sitivo na Constituição, por ser a Lei Maior, por
ser a lei mais nobre, não toma esse direito mais
próximo do cidadão comum.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Nobre
Constituinte Lysâneas Maciel, ainda bem que V.
Ex" acaba de declarar que ouviu dizer. A preocu
pação de V. Ex' a partir de agora pode, aí sim,
ser extirpada. Na nossa compatibilização, o Supre
mo Tribunal Federal absorveu a atribuição, mas
na sua competência está exatamente isso que
V. Ex' deseja ver escrito em lei, para que não
se usurpe o direito do povo. Peço a V. Ex- que
me honre acompanhando a leitura do caput do
art. 205: "Compete ao Supremo Tribunal Fede
ral", letra I: a representação por inconstituciona
lidade. De modo que V. Ex' pode verificar que
também o Relator, preocupado com a sua tese,
fez inserir isso no texto desde logo, para que não
se escamoteie do povo esse direito A nomen
clatura do Tribunal não foi absorvida pelo Supre
mo Tribunal Federal, mas a idéia de V. Ex' ficou
toda dentro do texto constitucional- não irá para
a lei ordinária.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MAClEL
Se V.Ex"me permite, a composição desse Tnbu
nal de Garantias Constitucionais era um pouco
diferente daquela do Supremo Tribunal Federal
- como todos sabemos, sobrecarregado - por
que quisemos incluir neles representantes dos se
tores populares, pessoas de notável saberjurídico,

mas sobretudo aqueles que tivessem um vinculo
com as lutas das comumdades. Seria introduzir
a perspectiva popular, as prioridades populares,
dentro de uma mterpretaçâo não simplesmente
jurídica, mas sobretudo prioritária para a simpli
cidade de um povo sofrido e maltratado.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Mas veja
V. Ex', nobre Constituinte Lysâneas Maciel, que
se acabou, por aqui, com aquela forma de compo
sição do Supremo Tribunal Federal, constituido
por doze Srs. Mimstros da confiança do Presidente
da República. Agora, após audiência pública e
aprovação pelo Senado Federal, por 2/3 de seus
votos, os Ministros serão nomeados pelo Presi
dente da República - cinco indicados por S. Ex';
seis pela Câmara dos Deputados, por voto secreto
da maioria absoluta dos seus membros; cinco
indicados pelo Presidente, dentre os integrantes
de listas tríplices,organizadas para cada vaga, pelo
Supremo Tribunal Federal. E aqui se acaba com
aquele vezo antigo de se nomear para Ministro
do Supremo os que, tendo ultrapassado a idade
de 65 anos, lá iam buscar uma aposentadoria
pela chamada idade compulsória. Aqui isso fica
definitivamente proibido: só poderá alguém ser
nomeado Ministro até os 65 anos, e terá de ficar
pelo menos cinco anos no Supremo Tribunal Fe
deral.

Ouço V. Ex', com muito prazer.

o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Eminente Relator, pergunto a V. Ex' sobre apre
sentação de emendas. Estamos fazendo reformas
e mudanças, e neste capítulo não existe mudança
alguma. Pelo contrário, pioramos, pois a Justiça
ficará mais dependente do Poder Executivo, que
já tem sua ingerência manifesta nos tribunais pela
nomeação de Juízes e Ministros, pelas promoções
e pelo orçamento, o que é uma vergonha para
a Justiça brasileira.

Deveríamos compatibilizar o artIgo com a nova
realidade, tomando o Poder .Judiciárío indepen
dente do Executivo, eliminando ao máximo essas
interferências e deixando os tribunais comporem
se originariamente, inclusive o Tribunal Federal
de Recursos, por meio de concurso entre seus
membros.

Se a Justiça continuar dependente do Poder
Executivo, estaremos mantendo os mesmos vi
cios, e a reforma do Poder Judiciário não será
estrutural, mas apenas superficial. O Presidente
da República continuará a nomear os Ministros
e os juizes, a fim de atender ao Governador Por
desejar ir do interior para a Capital, o Juiz come
çará a vender sentença ao Executivo. Assim, os
vicios continuarão os mesmos, pois não fomos
à base. O erro da Justiça está na sua dependência
do Poder Executivo. Deveriamos eliminá-la agora,
porque, repito, se deixarmos como está, não tere
mos feito qualquer reforma na Justiça. Pelo con
trário, nós a manteremos dependente. Devería
mos preocupar-nos com a base No entanto, nos
sa preocupação está em aumentar o número de
desembargadores em mais seis, em criar mais
uma turma no Supremo Tribunal Federal e em
dizer que, em vez de quatro Ministros a serem
nomeados pelo Presidente da República, serão
seis.

Deveríamos deixar a Justiça o mais indepen
dente possível, a fim de que houvesse menos
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barganha possível do Poder Executivo dentro dos
Tribunais brasileiros.

Gostaria muito de ver no País, Sr. Relator, Go
vernadores ou Prefeitos colocados nos seus car
gos que extraviam dinheiro público serem conde
nados pela Justiça. Temos de dar meios e instru
mentos à Justiça para que ela seja o ponto funda
mentaI de sustentação do regime democrático.
Dependente do Poder Executivo, ela será um ins
trumento de decadência do sistema democrático
de governo.

Isso é que gostaria que V. Ex' esclarecesse,
porque apresentei uma emenda que não foi consi
derada, não sei porquê, à qual ninguém deu a
mínima atenção. Pergunto a V.Ex' se eu poderia,
com três artigos, anular essa cadeia de promo
ções e nomeações vindas do Poder Executivo,
tornando a Justiça originária em si própria?

o SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Vou res
ponder a V.Ex", nobre Constituinte Gerson Peres.
Estou cansado de dizer a V. Ex" que a matéria
não foi aprovada na Comissão Temática. A emen
da de V. Ex" não passou na respectiva Comissão.
Não fui eu quem teve o desprazer de rejeitar a
sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Posso, então apresentar minha emenda na Co
missão hoje?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Acho
que, inclusive, deve.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Atingirá o mérito?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não
V.Ex" deverá compatibilizar, adequando-a.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu não havia terminado nobre Relator. Tinha duas
perguntas a fazer,quando o eminente Constituinte
Gerson Pres me interrompeu.

Sr. Relator, estou bastante preocupado - e
permito-me chamar a atenção também da Presi
dência - pois tem havido várias manifestações
militares sobre assuntos constitucionais. Sobre a
questão da anistia, por exemplo foi - sugerida
a exclusão de diversos dispositivos; também sobre
a eliminação dos empregados de empresas priva
das que tenham Sido perseguidos por motivos
políticos. E agora vários Ministros militares estão
se pronunciando sobre matéria constitucional, in
clusive sobre anistia.

Pergunto à Presidência e ao Relator como es
tão-se sentindo? Temos necessidade de aprovar
proposta que fiz a Assembléia Nacional Consti
tuinte no sentido de se impedirem pronunciamen
tos militares sobre matéria submetida à aprecia
ção constitucional- seja anistia ou qualquer ou
tro assunto? Todos os dias nos jornais estão es
tampados pronunciamentos de militares sobre
matéria constitucional.

Agora, Sr. Presidente, acaba de acontecer um
atentado, no Rio de Janeiro, com ferimento em
duas pessoas; anteontem, houve manifestação
contra o Presidente da Repúblca. E vêm os Minis
tros militares, talvez procurando turbar o funciona
mento normal da Assembléia Nacional Consti
tuinte, querendo imputar ao político "a" ou "b"
tal responsabilidade.

Então, pergunto ao Sr. Relator da Comissão
de Sistematização de isso não está nitidamente

contido em dispositivo do Regimento, como cir
cunstâncias destinadas a perturbar o funciona
mento normal da Assembléia Nacional Consti
tuinte e da Comissão de Sistematização. Todos
os dias há pronunciamento militar sobre matéria
aqui discutida.

Onde está a soberania e a independência deste
Poder? Já não podemos fazer qualquer manifes
tação, porque o jurisconsulto, o Constituinte ad
hoc, o Ministro do Exército, acha que não pode
mos discutir até mesmo o parlamentarismo, o
mandato do Presidente da República e diversas
outras matérias. Será que estamos aqui brincando
ou temos realmente independência, Sr. Presiden
te e Sr. Relator?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O no
bre Constituinte dirigiu-se ao Presidente, que vai
responder. A prova de que não tem razão no seu
veemente e brilhante aparte é que V. Ex' está
com a palavra e dizendo o que quer. Ninguém
está desrespeitando o seu direito de falar o que
deseja.

Se existe alguma restrição legal à manifestação
dos Srs. Ministros militares não compete à Assem
bléia Nacional Constituinte fazer funcionar o me
canismo de advertência. Mas V. Ex" está dando
uma prova ao contrária ao que disse. V. Ex" está
dizendo o que quer, o Presidente está-lhe assegu
rando a palavra e todo o Plenário está ouvindo
e apoiando V. Ex" De maneira que a Presidência
se permite dizer que V. Ex' não tem razão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Virgil
dásio de Senna, que pediu a palavra em tempo
oportuno.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, peço a V.Ex" assegurar-me a palavra, por
que, a exemplo de V. Ex', fui convocado pelo
Constituinte Lysâneas Maciel a dar minha opinião
sobre o assunto e não quero valer-me, à custa
do meu silêncio, da resposta de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex'>
tem todo o direito e por isso concedo-lhe a pa
lavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Quero
que se registre na Casa, Sr. Presidente, que os
militares também são brasileiros e, como tal, po
dem expender suas opiniões. Se os militares esti
vessem aqui dentro, acampados, impedindo que
eu falasse, eu saberia fazer meu protesto. O que
não posso, Sr. Presidente, é cercear qualquer cida
dão brasileiro, no gozo da sua cidadania, de ex
pender sua opinião.

Lamento, e o Constituinte Lysâneas Maciel que
é sempre com muita dificuldade que discordo
de S. Ex' Mas, nesta hora, não posso perfllar-rne
a seu lado, porque não me sinto coagido por
ninguém, e, no dia que tentarem fazê-lo, desta
tribuna saberei denunciar.

Sr. Presidente, estas minhas palavras são ape
nas para registro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Virgildásio
de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SE
NNA - Nobre Relator, sabe V. Ex' o respeito
enorme que tenho pelo seu trabalho e da Comis
são que ajudou a elaborá-lo.

Sei das horas perdidas, da imensa dificuldade
de se compatibilizar em textos conflitantes, enfim,

do imenso trabalho que teve V. Ex' Mas permi
ta-me, não sendo constitucionalista, que registre
minha enorme dificuldade.

Tenho muito interesse pelas contas públicas,
de tal modo que estou com dificuldade em saber
com exatidão qual o pensamento do nobre Rela
tor da Comissão de Sistematização a respeito da
nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas
da União.

O art. 144 registra que "os Ministros do Tribunal
de Contas da União serão nomeados pelo Presi
dente do Congresso Nacional, dentre brasileiros
maiores de 35 anos..." O art. 162, dentre as atribui
ções definidas como do Presidente da República,
no inciso III diz:

"nomear, após aprovação pelo Senado Fe
dera), os Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, do Tribunal de Contas da União, dos
Tribunais Superiores, os Chefes de missão
diplomática de caráter permanente, os Go
vernadores de Territórios, os membros do
Conselho Monetário Nacional, o Presidente
e Diretores do Banco do Brasil e o Presidente
e Diretores do Banco Central do Brasil."

Evidentemente, há aí um conflito de compe
tência. Gostaria de conhecer na íntegra o pensa
mento do nobre Relator, o que, para mim, é funda
mentaI.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
entende que há um conflito entre o art. 144 e
o art. 162, inciso UI?

O SR. CONSmUINTE VIRGILDÁSIO DE SE
NNA- Perfeitamente.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O art.
162 trata das atríbuições do Presidente da Repú
blica e o art. 143 do Tribunal de Contas da União.
A seguir, no art. 144, especificam-se quais os bra
sileiros que poderão ser nomeados: maiores de
trinta e cinco anos, de idoneidade moral e reputa
ção ilibada...

Mas, continua o artigo, no inciso I: "um
terço, indicado pelo Presidente da República,
com aprovação do Senado Federal."

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SE
NNA - Peço perdão a V. Ex', o texto diz que
serão nomeados pelo Presidente do Congresso
Nacional.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
me pediu que explicasse a forma seguida para
compatibilizar os textos. Estou tentando fazê-lo.
Depois V. Ex' poderá argüir se continuo conlli
tando com o que tentei compatibilizar.

Dentre as nomeações de atribuição do Presi
dente da República, aprovadas pelo Senado Fede
ral, consta que ele nomeia os Ministros do Tribu
nal de Contas da União.

Pediria a V. Ex' que lesse o inciso /ll do art.
162:

"/ll- nomear, após aprovação pelo Sena
do Federal, os Ministros do Supremo Tribu
nal Federal, do Tribunal de Contas da União,
dos Tribunais Superiores, os Chefes de mis
são diplomática de caráter permanente, os
Governadores de Territórios, os membros do
Conselho Monetário Nacional, o Presidente
e Diretores do Banco do Brasil e o Presidente
e Diretores do Banco Central do Brasil;"
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Os que são indicados pelo Presidente da Repú
blica, por ele nomeados, passam pela aprovação
do Senado Federal, um terço. Dois terços serão
escolhidos pelo Congresso Nacional, com man
dato de seis anos, para que se acabe com a Vitali
ciedade que havia com os Mimstros do Tribunal
de Contas. Eles passam a ter um mandato de
seis anos, ao cabo dos quais não voltarão: as
nomeações serão renovadas, sendo 1/3 dentre
profissionais indicados por entidades represen
tativas da sociedade civil e 1/3 dentre auditores,
substitutos legais de Ministros ou membros do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
por este indicado em listas tríplices, alternada
mente, segundo os critérios de antiguidade e de
merecimento. O que se quis com isso? Frear o
Presidente da República, com a aprovação do Se
nado, nessa indicação. Ele pode indicar 1/3, mas
a aprovação deste 1/3 tem de passar pelo Senado
Federal. Os 2/3 restantes são escolhidos pelo
Congresso Nacional. Aqui se disciplinou o que
lá adiante se quis dizer. Esta foi a idéia.

Não sei se ficou claro, Constituinte Virgildásio
de Senna. Foi uma espécie de freio, disciplinando
que o Presidente da República nomeie apenas
aquele 1/3 que ele indica. Se ele indica e tem
a aprovação do Senado, é ele quem nomeia; se
há 211 escolhidos pelo Congresso Nacional com
mandato de seis anos é ele quem nomeia. Dentro
desses 2/3, temos aquele 1/3 de que falei, mas
a nomeação será dele, só que com essa circuns
tância.

O SR. CONSmUlNTE V1RGlLDÁSlO DE SE
NNA- Pelo que entendi, nobre Relator, o Tribu
nal será composto por pessoas nomeadas pelo
Presidente da República e pelo Presidente do Con
gresso.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não.
Serão nomeados pelo Presidente da República.
A única diferença é que S. Ex' tem o direito de
indicar um terço dos componentes. Hoje, os Mi
nistros do Tribunal de Contas da União são todos
nomeados pelo Presidnete da República, sem ne
nhuma forma indicativa de participação do Con
gresso Nacional ou de entidades representativas.
Quis dar-se a oportunidade ao Congresso Nado
nal, com esse mandato de seis anos, de demo
cratizar o Tribunal de Contas da União, para que
não fique sendo apenas um lugar de amizade
e de afeto por parte de quem é escolhido. Esta
era a idéia. V. Ex' sabe que este é o instante de
fazer emendas para uma melhor adequação. Pe
ço, inclusive, a V.Ex' que colabore com o Relator
neste sentido.

O SR. CONSmUINTE V1RGILDÁSIO DE SE
NNA - Estava apenas tentando entender qual
o espírito da conciliação. Sua explicação esclare
ceu o assunto. Agradeço a V.Ex'

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Foi o
eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima quem
compatibilizou isso melhor para nós.

A SRA. CONSmUINTE SANDRACAVALCAN
TI - Sr. Relator, acompanhando atentamente a
discussão chegamos a dar uma lida nessa página
final do avulso em que estão os artigos com as
referências de onde vieram. É exatamente sobre
esse assunto que queria levantar esta questão,
até para poder encaminhar um pedido à Mesa.
Veja V.Ex' que o art. 144, que acaba de ser men-

cionado pelo Constituinte Virgildásio de Senna,
diz que o caput é origmário do art. 62. Depois
o caput, inciso X, altera o art. 62. Mais adiante,
o art 144, § 1°,altera o art. 62. Ora, neste resumo
que temos, no final está indicado que o dispositivo
é originário de algum ponto. O que significa exata
mente o texto com a observação "Altera o dispo
sitivo do § 3° da Comissão tal? Altera o art. 64,
caput da Comissão? O que significa, por parte
do Relator, esta informação de que altera? Se
essa informação é exatamente a que estamos
buscando para poder discutir, sugeriria à Mesa
que mandasse elaborar cópia para nós. Isso, com
o uso do computador que preparou esse esque
ma, poderá ser feito com a maior facilidade. Seria
um quadro comparativo, principalmente com os
artigos que, citados, têm ao lado essa informação:
"alterado". Se houve alteração, gostaríamos de
poder, com facilidade, comparar, sabendo que
alteração foi essa e por que foi feita. Isso facilitaria
nosso trabalho, e no momento não temos à mão
essa cópia.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - É o 144
da Comissão V?

A SRA.CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI - Refere-se sempre ao art. 62. Por exemplo,
o art. 144, caput, inciso I, altera o art 62, caput,
inciso I,da Comissão V.O que significa esse "alte
ra"?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A idéia
do "altera" surgiu quando se compatibilizaram
disposições diversas, o que deu nisso: alterou par
te desse artigo, para ficar no que se encontra
agora. E este o sentido.

A SRA.CONSmUINTE SANDRACAVALCAN
TI - É esse o significado?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Porque
não havia outra forma

A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI- O que significa, portanto, que não quer dizer
nada - que não alterou, então.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Isso não
quer dizer que tenha sido suprimido, que se tenha
retirado o sentido total do artigo, mas apenas que
se alterou parte de um, juntando com a de outro,
para melhor compatibilizar.

A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI - Então, essa relação das alterações é que
talvez fosse interessante termos à mão, para po
dermos acompanhar melhor os trabalhos.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - O Cons
tituinte Wilson Martins acaba de oferecer essas
alterações, Constituinte Sandra Cavalcanti, num
trabalho que já encaminhou à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu pe
diria a atenção da Casa no sentido de que ouça
mos o Relator.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, nos relatórios das Comissões te
máticas os Relatores, na parte final, no apêndice,
sempre colocaram expressões como: "Emenda
do Constituinte Gerson Peres parcialmente acolhi
da", ou "não acolhida", ou "indeferida", e assim
por diante.

Na parte da anistia, o Relator Lysâneas Maciel
mencionou que "a emenda do Constituinte Ger-

son Peres já está enquadrada no meu substitutivo.
Acontece que o espírito da minha emenda é pro
porcionar uma anistia somente indenizatória, com
todos os direitos pagos àqueles que foram atingi
dos pelos atos revolucionários. O Relator ampliou
o quadro, fazendo até reverter o dispositivo para
anistiados talvez já com idade avançada para os
postos militares.

Eu perguntaría se, em relação a esta minha
emenda - que foi, conforme S. Ex' declara, "par
cialmente colocada" em todos os artigos e pará
grafos referentes à anistia - o Relator não poderia
compatibilizá-Ia.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex',
sem dúvida, pode apresentar a chamada emenda
de adequação a este texto, retirando a parte dese
jada.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LI
MA - Sr. Presidente, Sr Relator, nestes momen
tos iniciais da Comissão de Sistematização, é che
gada a hora de humanizarmos os debates, estabe
lecendo o senso de sua proporção. Ora, passa
mos os meses de fevereiro a abril no trabalho
de elaboração do Regimento. Chegamos a um
procedimento inusitado, singular, novo - e tenho
certeza de que dará bons resultados. Já podemos
alcançar isto. Cumprimos praticamente todos os
prazos. A partir de abril, maio, até junho, tivemos
as Subcomissões e as Comissões temáticas, e
agora temos a Comissão de Sistematização, com
o somatório desse trabalho.

O que foi nossa atividade nestes últimos três
meses, senão um garimpo? E como produto des
se garimpo temos ouro, diamantes, pedra, barro,
até resquícios, restos de lama. O que a Comissão
de SistematIzação fez nesta hora não foi mais
do que juntar tudo. Começa agora, a partir deste
momento, o processo da lapidação. Tenho certe
za de que a Comissão de Sistematização, tendo
o Prof. Afonso Arinos como Presidente e V. Ex'
como Relator, será muito bem conduzida. O tra
balho será feito pelo próprio Plenário a partir das
suas emendas. Depois das primeiras emendas
de mérito do Plenário, teremos, seguramente, o
substitutivo que já deve estar na mente do Relator
e de seus auxiliares, quando então o processo
de lapidação, de procura do melhor, de triagem,
vai ocorrer natural e normalmente.

Não devemos ter perplexidades, inquietudes.
A riqueza do processo estã exatamente nisso. É
até evangélico, Constituinte Bernardo Cabral. Diz
se que se deve deixar que o joio e o trigo cresçam
juntos; só quando os tiverem identificados e adul
tos serão separados. Creio que em fins de novem
bro, pode ser até dezembro - não faz mal -,
teremos uma boa Constituição, fruto dessa tria
gem, dessa lapidação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Quero
agradecer ao eminente Constituinte Egídio Fer
reira Lima, que com a sua bateiajurídica começou
a expurgar a areia que há de sobra, para que
fique apenas a pepita da inteligêncra dos Srs.
Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - Sr. Presidente, pela ordem, pe
ço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra V.Ex' pela ordem.
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, O SR. 'CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
.KONDER REIS - Sr Presidente, desejo solicitar
ao Relator que leve em consideração ao pedido
da Constituinte Sandra Cavalcanti no sentido de
que a Secretaria da Comissão, com o inestimável
auxíllo do Prodasen, faça outro quadro das altera
ções apontadas pelo nobre Sr. Relator. O quadro
que acompanha o anteprojeto é, no meu modo
de ver, extremamente elucidativo, e que procura
traduzir todas as decisões do Sr. Relator. Assim
é que, a cada artigo mencionado, desde o primei
ro até o último, com um desdobramento quanto
aos parágrafos e, se necessário, às alíneas e aos
incisos, o quadro que acompanha o anteprojeto
do Sr. Relator aponta a rezâo da sua presença.
Mas usa' urna série de expressões distintas, não
usa uma expressão uniforme. . .

O Sr. Relator estava atendendo outro Consti
tuinte, por Isso vou repetir. .

O SR. RELATOR (Bernardo 'Cabral) - V. Ex"
fique tranquilo. Apesar de estar atendendo outro
ConstItuinte, não poderia deixar de dar-lhe a aten
ção que merece. Fique tranqüilo, pois ouvi tudo.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Obrigado a V. Ex"

A observação que faço é com referência ao
quadro que considero muito fiel ao trabalho do
Sr. Relator, importante e extremamente elucida
tivo. A frente de cada artigo, parágrafo, alínea ou
inciso repito - S. Ex' usa expressões diversas:
"é originária" é uma das expressões mais freqúen
tes - "incorpora"; "faz a adaptação". Mas há uma
expressão que não nos permite, de pronto, estabe
lecer o cotejo, que é "altera".

Até o art. 375 - tomei conhecimento do ante
projeto hoje e não concluí o exame que devo
fazer - existem cento e quatro expressões "alte
ra" e o anteprojeto tem mais de quatrocentos
artigos, sem me referir, às Disposições Transi
tórias.

Para que possamos redigir as nossas emendas
é necessário que a Secretaria da Comissão, com
o apoio indispensável do Prodasen, produza um
quadro que nos permita conhecer as conseqüên
cias dessas alterações. Pelo conhecimento que
tenho do Relator, sei que naturalmente, seu obje
tivo foi aprimorar o projeto. Mas não poderemos
produzir as emendas sem saber qual o sentido
exato desse termo "altera".

O Sr. Relator, ao responder à Constituinte San
dra Cavalcanti, disse que essa expressão era sinô
nima, no quadro, de "adapta" e "incorpora" Mas
também são usadas essas expressões e com mais
freqüência, "é origmária".

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Permi
te-me V.Ex' um honroso aparte?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - POIS não.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
possui a fundamentação, a não ser que não tenha
sido impressa. Há uma folha antes dessas remis
sões? O art. 1°,caput, suprime porque é originário
do art. 1°, caput, Comissão 11. V. Ex" possui uma
página anterior?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Não, a última página possui
fundamentações.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - funda
mentação. Pediria a V. Ex' que lesse alínea "e"
na qual está a explicação da expressão "altera".

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Mas é justamente esse quadro
de que necessitamos.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Veja V.
Ex': tive o cuidado de fazer o quadro. O eminente
ConstitItuinte WIlson Martins, acabou de declarar
que já encaminhou o seu trabalho à Mesa. S.
Ex' ainda está aqui presente na reunião.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Porque a expressão "altera"
não é sinônima de incorpora, como vi

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Claro
que não.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Nem de compatibilização, que
fOI a expressão que V. Ex' utilizou ao responder
à Constituinte Sandra Cavalcanti, nem de que se
fez uma adequação. A alínea "e" diz que a expres
são "altera" indica que a redação do anteprojeto,
em razão da opção de compatibilização adotada
com redação de outra Comissão, implicou ade
quação ao dispositivo originário da Comissão Te
mática.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Perfeito.
A idéia foi essa.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Confesso a V. Ex", com toda
lealdade, que não alcancei o sentido desta alínea
"e". A expressão "altera" indica que a redação
do anteprojeto, em razão da opção de compati
bilização adotada com outra redação de outra
Comissão, implicou adequação ao dispositivo ori
ginário da Comissão Temática. Essa outra comis
são também tem de ser temática, porque as ou
tras chamavam-se Subcomissões Então confes
so, sinceramente, ao Sr. Relator, que não alcancei
o sentido da expressão "altera". E, agora, menos
do que antes, depois de ler a letra "e".

Minha solicitação se prende à preocupação de
que possamos participar sem apresentar emen
das sem sentido, mas, emendas que realmente
possam se adequar. Entendo, para esse fim, ne
cessáno que tenhamos esse quadro.

Quero, por fim, nessa minha ligeira palavra pela
ordem, cumprimentar o Sr. Relator - embora
não tenha concluído a leitura do trabalho - pela
lealdade do seu trabalho. Esta minha intervenção
é a maior demonstração da lealdade de V. Ex',
que deixou bem claro todas as decisões que to
mou, o que vale muito para a Assembléia Nacional
Constituinte, para o trabalho de elaboração da
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obngado. O Constituinte Konder Reis dirigiu-me
uma questão de ordem e é a ele que vou respon
der.

Estava agora conversando com a dedicada e
competente Secretária da Comissão e ficamos
mais ou menos entendidos que ela se dirigirá
ao Prodasen a fim de, na medida das informações
possíveis dadas por esse órgão, se esclarecer a
dúvida que V. Ex" suscitou.

Com a palavra o Sr. Constituinte Vivaldo Bar
bosa.

.O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, em continuidade a esta questão,
creio que o Sr. Relator, em entendimento com
o Prodasen, poderia produzir uma listagem que,
ao contrário desta, remetesse a parte dos artigos
do anteprojeto aos diversos artigos dos diversos
anteprojetos das comissões. Creio ser possível
ao Prodasen partir para os diversos artigos dos
diversos anteprojetos das diversas comissões, re
ferindo-se ao artigo do anteprojeto. Com isso cada
Constituinte poderá imediatamente localizar o ar
tigo da Comissão Temátíca.iCreío que o Proda
sen, repito, ao contrário desta lista, poderá produ
zir outra lista, 'que certamente complementará
nossas informações.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A su
gestão de V Ex" será levada ao conhecimento
do Prodasen, a fim de examinar a possibilidade
de atender à suá sugestão.

Continua com ã palavra o Sr.Relator,

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, para que fique registrado na Ata dos traba
lhos, fui alertado, há pouco, para a incoerência,
para o conflito entre dois artigos já anteriormente
apontados pelo eminente Conselheiro Virgildásio
de Senna, com o problema da nomeação, pelo
Presidente do Congresso Nacional, dos Ministros
do Tribunal de Contas, Queria que ficasse regis
trado que realmente o Constituinte Virgildásio de
Senna tem razão e que a emenda que irá adequar
esses dois dispositivos será levada a efeito.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Há dois
oradores inscritos. O primeiro é o Constituinte
Prisco Viana, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VlANA- Sr.
Presidente, havia feito minha inscrição sem antes
conhecer a metodologia dos trabalhos. Verifiquei
que a discussão foi feita simultaneamente com
a exposição do Sr. Relator. No curso das interven
ções, muitas das questões que iria suscitar foram
esclarecidas.

Reservo-me, pois, para comentar este antepro
jeto, no mérito, na reunião de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obri
gado a V. Ex".

Concedo a palavra ao Constituinte Antônio Car
los Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, Sr. Relator,
tomo a liberdade de solicitar esclarecimentos ao
nobre companheiro com referência a dois artigos.
O art. 118 do Anteprojeto da Comissão de Ordem
Social- a VII Comissão -, que concede prerro
gativa ao Ministério Público, para postular em juí
zo, pela tutela jurisdicional, para defender o meio
ambiente, e também o art. 27, parágrafo único,
desta mesma Comissão...

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Pediria
a V.Ex'que se referisse a artigo por artigo, porque
me estou valendo um pouco também da me
mória.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Pois não.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
indaga sobre o artigo...
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o SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - O art. 118 da Comissão
VII.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
quer saber onde se encontra? Está no parágrafo
único do art. 38 do projeto.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Quanto à parte do meio
ambiente. realmente ele a contempla. Reportan
do-me ao art. 27. dessa mesma Comissão•...

O SR.RELATOR (BernardoCabral)-Art. 27?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME -Isso. É o § 19•

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O art.
27. caput da ComissãoVII. ou o parágrafoúnico?

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME - O parágrafo único do art.
27 Comissão da Ordem Social- VII.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral)- V. Ex'
quer ler o texto.por gentileza?

O SR. CONSTITOINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - É o seguinte:

"Paraos que não dependam de lei. o Minis
tério Público. ou qualquerpessoa são partes
legitimaspara requerer a tutela jurisdicional
necessáriaa tomar efetivo o seu cumprimen
to. isentando-se os autores das respectivas
custas judiciais e do ônus de sucumbência,
exceção feitaaos litigantes de má fé."

OSR.RELATOR (BernardoCabral) -Isto ficou
comtemplado no parágrafo único. que ainda há
pouco li.para compatibilização. a fimde não haver
repetição.

O SR. CONSTITOINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - É claroque teremos possibi
lidadede emendas modificativas para aperfeiçoar
a redação.

O SR. PRESIDENTE (AfonSQ Arinos) - Não
havendo mais oradores inscritos, o Sr, Relator
continua com a palavra.

O SR.RELATOR(BemardoCabral)- Sr.Presí
dente. tenho que agradecer aos eminentes Srs.
Constituintes a honra que me deram. Pelomenos
neste primeiropasso, ficouesclarecidoque o t~a·

balho do Relator. se não for, como hoje o foi:
contemplado com esta assessoria do Plenário,
não chegará a bom termo. De modo que. Sr.
Presidente, desejo apenas deixara todos o me\!.
agradecimento.(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Antes
de encerrar a reunião.desejo comunicar aos Srs.
Membrosda Comissão que haverá reunião ama
nhã.à mesma hora para discutiro destaque !CJiei
tado pela Constituinte Sandra CavaJcanti. '

Está encerrada a reunião.
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